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ΥΠ| 

ΡΙἸοαΐλθ βιξ ἰῃ ΘΟΙΠΙΘϊατίο ἀπιαοάιιαθ ἈΠ ται 
ἀὍΡια νἱάογι μοβϑίηῖ. Ἂ“ἀσσαγαῖιιιθ. {πηι ἃ ΤΟΙ Π 15 
λοϊππι οὶ ἀϑιηὶ Ἰο πο] ΔΟβΟΠΎ ἢ, ἐρασΊ σογιτη, 
Ἰγγιοογιιηι,, τὶ 6111} {π| ΘΟΥαΠὰ Θδὲ ΟΟΠ ΜΠ]... {{πΠὶ 
Θιιπὶ 1) {πὸ 4αίΐδαπο αἰ ον, Ἰηγοοιραῃήιιπ). οπΡανὶ, 
1ᾷά φαοά ἀπης λοι! πι5. δὶ, ἀππππτπιὶ [ΠΟ] 015. τὰ ρυΐη-ς 
ΟΙρθβ ἢοβ. ροθίαβ 81Π}π|8 ᾿πϑίγιοια; ἀπὲ ἰορο «πιὰπὶ 
166 ΟΡ ΒἰΓΙΠΧΘΡΙΠ., 586 06 6ἃ σον Θὰ πι6 γα] ϊς ἴῃ 
οἸ!βϑηάο 60 «πιο νϑγιπ δϑὺ 1ῃ [0018 Δι Ίριι8, δία -- 
ἴα, 486 ρΓΊΟΓΘ5. τιῖγα οἵ ᾿πιο! ΘγΆ 1 }Π1ὰ ραϊαγθγαηῖ, 
δχρ!!οαηήα οχιδίϊῃηανὶ ΟΧ ἰμϑιρηϊ ἃγίθ θὰ, {πὲ αἰ-- 
οἰ θὰ ἴῃ γοριι5. 51: Ρτ 15 θοπαθηΐθπι ἃ πιοίτι Δα πὶ 
61τι5 {πὶ Ἰοιαῖταν οχπιρτῖι ροσία, πμὲπιηλα ΔΠπο 88-- 
(15 ἀδιπομδίταία, (το ργαρίθγθα. ογαν βδιπηιη οἱ 
ΒΆΘΡΙτ5 ΠΘΡΊΘοῖτπι ὙἹ 1: Ορονδπ ἀ66], τιῦ ΘΧρ] αν θην 
ἴᾳγ ΟἸλΠ68 ροοίδθ Ἰοοΐ 6Χ 118. Β6ῃ ΟΠ 118.). π|ᾶ8. ἃΟνῚ 
118 δραηΐς ΟΠ Π65: 1Π16Τ μιὰβ Πὰιΐ]α δὲ τηδρῚβ 
ἱ 5] Ρ15 1155). 4πα6 ᾿υδιΠἰληι δογιϊατηαιι6 αἰ: Πα 110-- 
Ὠ6ΠῈ ΓΟβριοιπηῦ; ἧπ ΤΌ τ5. τ ]Π1886. 51η}) “188 Τηᾶτ’ 
χίπιθ ἀἰἴδγαηῦ Δ} 115 {πὰρ ποβίγὶ Ποπιΐηθ8 ἀγαθοὶβ 
ΡΟΘιῖβ {ῖρυιπῖ, ΑἸΙογατα 1 ΘΓ ρΓΘΙΔΠΟΠ65 Ὠϊιη πᾶπα 
Δάβοῦῖρδὶ 0} Δα Ἰτο διιοίοῦ!β ΠΟΠΉΪηΘ.) 5δθθ 115. γ6ΓῸ 
ἵπ Ῥγθγιιβ τοάδοϊαβ, Οἷα νθγοὸ δὲ ἃ τὴ6 ἰρ80 οἱ ἃἢὉ 
81Π|8.,) {105 56 Γἴιι5. 811, τϑρογῖᾶ διηῖ, Ἰοοὶ ρου 551-- 
ΤΠ. ΖΆΙΡῸδ. ΘΧρ]οαῖο φαδθρίαμη ῬγΟθαγοία, ἴῃ 
115 ΟῚ 56 Πρ. δἷἰμ5., {αἱ 1461}, συοα δρῸ., Θρϑγαῖ, 
ποιῃοη Δ ΑἸ41, αἰϊαπθ ΓΆΓΟ ΟἸ151,) Ἰῃ ΘΠ] ΟἢἾ8 ΒΟ-- 

ΠΟΓΘΠὶ ἴῃ 5. ΠΡῸΠ18 σαι Βασι  ἀγ146 σαρίδηϑ8, ΄ 
ΝΝονοβ 4ὸ5. δάϊγθπι ᾿θοιιΟ}18 ἔθη 65. ποὴ ΒαΡπ: 

τατήθη ρα! οηοβ ΑΙάϊ, ᾿ΓΌΓΗΘΟΙ οὐ ὙἹοίου δοσυραῖθ 
ἄδπθο ΘΟΠιραγανὶ οἱ 1185) 4886 Θχβίαμι., ΘΟ ΔΕ ΟΏ 15 
ΠΡρουὰ. ἀΠΠροηΐου τιθῖιθ. δ, ΟΟΒΙΘοΙαγαΒ. τὰ 
ΠΘΩΒ ἔπη} Δ] ἰοια58. ΓΆΡΊΒΒΠῺ6 Τρ, οἵ. ΠΟΒΉΪΒΙ ΘΔ8, 
ἥπιλο Ομ σαγον νι ἀοβαηία ἀπθηαιίομο. Νοηαθ 
ΘΙἾ πὶ 58 006 ΟΡτ8 οϑὲ σΟὨΙΘοἴα 15. Ἰὼ ΠΟῸΟ ἸΘΧίι) γ1055 
Ἰομεἶθ μ 5618}, ἐλ τς ἐς 

Ὑογϑιιβ τὰ ἀἰβιν αὶ, πὶ ἴα Ἰπῖτἴο τη βου 5άιῖο, 

(αἰ γοροθ. νούδορ οδὲ ἀἰσομάτιθ,), ροηογθ. Π ΘΡατα 



ἊΝ 

ΙΧ 

γηδἰτιβοιϊασι., ὉΡὶ γονο Ἰοηρίονοβ. βιιηϊ ἴ81 65. ψουϑιιϑ, 
δ᾽ ρτ]ογιπὶ ΟΡ ἀἸ 65 γοὶ ογάϊητιπι τρὰ (γοϊαι ἀἰϊπιο-- 
1Γ05} ἃ ταϊπαβοιία ᾿ἰϊογὰ ᾿ποϊριθιῖῖα ἀἰδι απ ρ ΘΓ ΘΠ, {τι0 
[ΟΠ] 5. ρογβρίοϊαϊιιν απϊνθυδα τοῖι15 νουδιι γ6] βγβίθ-- 
πιαῖῖ5 γαιϊο, Επιιπιθγαϊοηθηι γ6ΓῸ δα διηριἝαβ ᾿Πη 65 
ἰπδιιταϊ, ἂλ πὰς δὰ ΤΠ ΘΡΊΟΓ πὶ Ὑδγδιατιπι Τα  ΟἸ ΘΙῚ 
ΒΪΒ1} γαϊοαι. ὕυ᾽1 Ἰοσο8. 6 γι 15. Δ βοθυ! (ἌΡ. 
οἰϊανὶ, Ῥογβοῦϊ βθοαίαβ. δηλ ΘΠ ΠΙΘΓαἸΟΏ6 πὶ) “86 
ἴῃ ἰοία μαο δάϊπίομθ θβοῦυ ἀἰτογὶ ππιαβουϊαβήθια 
ἱγαροράϊαθ τααγρὶηὶ δ βου θοίαγ, 

πῃ ἀϊδϑουιαϊομθ ταθιγίοα πυπλθῦὶ γαϊοηθπὶ βοἢ6-- 
Τηδῖ5 ΘΧ Βα]. μὰ ΦαΙθι5 βιπριιία πιιπηθγογιιπι σΘηΘΓᾶ 
Ῥυϊπιατία τι πο δι ΠΟΙΏΙΗ15 Πἰοτὰ ἀοδιθηανι. [ἢ 
{αιθτι5 τη πβοῖ αὶ ̓ἰϊογὰ Γιὰ ὨϊΠΙΘΡῚ πιθίγαπὶ 50]-- 
Ἰθιηη6 δἱ τ] γουδισα ἀοϑιρηαῖ, τὰ] βόα (ατάθοα ΠῚ -- 
ἀγαπι ΔἸ πῖο θΓΟΥ 5.) πγχαϊιβοι!α ἢ αττηα πδιίγιιπι 
πηὰ ρᾶγιο ΟΠ ΡΊΙ5., πχδιδοι!α γᾶθοα 60. δἰϊαμπι 4}1-- 
“πδηϊο πιαρ5 Θοχϊθηβαπι, (λιιοά πομμΠ ογηι βῖρ10-- 
γιπὰ ἀἄπρ!οχ δϑὶ βθηδιι5..) 60 π6 οἰδηήανδ, 4π|ὰ Ἰῃ 
ΓαΪΟη6. 4πᾶ6 ΤΠ1ΟΥ διησαϊα δρᾶ ππΠο 1ηὶ μΟδιία 1η-- 
τονοθ αι, οὐγηϊα γογϑαηιμ, Θά 6 1. ΟΠΙΡιι5. ΘΧΘΠ.-- 
ῬΠ15 ΘΧρ! οαπίαγ, 

τ ὐἀἱρούία ἐγοοῖ, οαὲ. -τα ἃ αἰροάία ἐγοοῖ, ἀοαΐ, --- Ἔ 
χιοαο ἐγέροαίϊζα ἐγοοῖ., ποοαϊο ἐφέγαροασέα, -το Ἅ" ἐό- 
ἐναροαία ἐγοοί. προαῖΐο οαξ., πεοαΐο ἀοαΐ, 

ὁ ἑαγεδμϑ δἰπρέαγέδ, τας ἃ αἱροάΐα ἑαπιῦ, --το ᾧ ἐρὼ- 
Ροζία ἑαπιὦ. ϑέο, 

δ, ἃ, Ὁ ὠφοίγέξσα, --- α, 8, Ἀ ἀπαραρϑεέΐοα, 
ο, Ὁ οὠφέζοξ, . ΟΝ. Οὐονίαπιδιδ, Το. ἑοπίσιι. 
ἢ) οο ἢ. ἀοοἠπιέαοιιβ. ἀο ἢ ἐὸ ἐτ ἀοοληπιῖιδ (ἑαπιῦ, οἐ οΥοέ.) 
λ, .ξι 1,  ἐουαοράίοα, -α ῬῊ. Φεγεδογαίοια, --Ξς 6. 

Οὐ ἐγοογιοῖέϑε 

ἡ δαί, -α ἜΞ ῥαρὲθ οὐπν ααογιδδὴς 

ὙόσΆθ α]ο δου ραβίίοι πη ἶδι δα ἀδοὶρηδηάδῃι 
σοι ΡΟ οηεἶῖ γα! οη 6}. ψοὶαϊ ἸΔΠΡΙΟΙ δὲ ἰγοσΠδῖοὶ, 
ΟΓΘΙΟΙ οἱ ἀδοιν οἱ ον 15.,. τιδὰι8 ΘΠ). Ππτ1Π} δἰ ρτι-- 
Ἰὸβ ββάοβ δηἘ5ρά5:05 Ὠπβιδπὶ ἸΏ ΘΏΙῚ ΤΠ] ΡΟΓβἃ-- 
Β11ΠῚ 511. [ἢ δα ρΔΟΒΊΙΟΙΒ ὩΡῚ ἃ δθηιθῃιίαγαμιν Δ θια 
ἀϊδογοραμι Πμ05 δ διρὨΙΔ ΠῈ. ἸΏ ΌΙΒΙΥΙ 1 ΓΑΠΟΠΟΠῚ 



Χ 
Ψ 

Οἰτ15. Γοὶ, γοΐαὶ αν, 07, 728, 738 χὰ Οὐηληι., οοάοια 
βιι41ο., 4ποα τῇ {115 ἸΟοΙ5. ἰνπὶὸ τοὶ παγάνη, ΠΠουιδη-- 
ἢ18. γιιηῖ ἔου 556... {π| ἈΡΡΊΠΠ185 ἀτοληὶ [χὰ5 ἀἸδριι- 
11] 0 05 9 ΘΓΠΙΟ [Πππιηλ ΓΛ 111} ΓΑΪΙΟΊ ΟΠ} Ἰιαρθιϊαμι 550 

4} Αὐοβοθγ]ο οομτοιίαηι, ὅν νορῸ ᾿ᾶθο μΟμ Ὠλὰ-- 
ΒῚ8 ΔΓ δια, {1} 51 Ποάϊο ΒΘ ἢ 1η 161 ῬΟΠΟΙΙΘΙΙΒ ΟΧ 

ΤΠ ΤΟΓΙΟΙῚ ΡΟ μι5 «πιὰ: Οχίουηα ΘΟ ΠΓΘΏ ΓΙΑ ΤΆΙΓΟΠΘ 

«ἀἸδροποη(ὰ ΟὐΓας ΒΟΙρΊΟν ἀΠΠπ|5.. ΝΘάμι6 ληχιο ΒᾶθῸ 
ΘΧΟΟΡῚ ΠΗ ἃ ΡΟΘΙΙ5., 866 δρομίο πηι: ΒΡΟΏΙΟ ἔοι-- 
᾿ὰ ὨιΘιΓΙσα. Οὐηλ ΓΔΙΟΠ6. ΒΘΠΓΘΩ ΔΓ}. Ορί6. οἵ 
ΡΈΒ51Π)0 οομρυτῦ; ΠῚ 11 ΘΟΠΒΟΙΙ5 ἀ] τ τι ροοίὰ 

πε κήσραμμοεῳ εν τ ἀφο μοῦ ΠΟΟΠΘ 2 ΒΔ] τηϊονοϑι; πο0-- 
βδίσιι. δῦ ΡΠ ΟΠ 6} ΟΠ ΟΠΒΙ ΓΆΡ, 

Βαβθαϊαιὰ, τὼ ἀτροσίτα, τρμοιαῖαμ, τι ΟΡΘΔΒΊΓι0 
τ ορῖλο Τα ΠΟΘ} 16 ΡΊΟΓΟΣ ΟΧΙ 6] ἴῃ ΘΟΙ 16 1-- 
ἰαττοῖο πιοιείπν δά πομ! δα ποιο ἃ, {ππηὰ απ 
4 ᾿ς. ΘΟΏ51Π10. ρον Ποιομο 10 }}0 Πρ ΘΟ Π15. 511}, 
Τηΐονρθα Ὡ}}Π1 ἃ δὰ το οραμάμηι οδῖ, {πᾶ0 6 πὰς τ 
ἄϊχι ἴῃ ᾿ΓΠοοΙορτιμθη!5 Δόβοῦν" ρ. [157 564... 08] 
φαιάθηὶ ὨΟΏΠΪΒι Τα ΠΟΘ. 6. ΓΟΡῖ ΑΙΥΙ18 πω 

Θχθι ρον ρο πὶ, 

Τὴ απποίαιομπα οὐἰ ἴσα. [115 τι5118 8111} 516}}15 Π᾿ΡῸ - 
Γῖιπ δῖ935. οἱ δάιιτομτμ; 

17. οοώρν 77οράδορι 5 Ζ ον οι αθ αϑ80)"αἰτεα ἂν ῥεδἠέοέλοοα 
ΠΠεώέοοα 7, αι θη απ (ἴμέ, ΧΧ ΧΗ, πν, 9), 8α6-- 
οὐ εἰθοέσἑ, ΟΠΣΙ ἐιεην απ ἐφιοῖϑϑέη 8 » ορέξηταθ ατεοίο-- 
γέξαξέξ, εἰσ α« πορεία πον ἐμηημεις, (ὐοδίαΐιςς. ἃ 

ΓΈΣΣ ἐν τοδὶ ἰΝοοείδαη,, 6 οἵεΐμ5. δολιοαίέδ οαρίαβ 
ἐθοέἑοημθ8. 6,;5 0} 516 “15 οενέε (“ΤῈ “15 θη»,}} οτεδιεδ 
ϑοἠοιέα τιϑτὲ5. οδὲ “διμέολεα (2, “διε ), οαἰδέογα αἴ: 
τὐμ ἐξ οοὐέέογιθ ταῦροι οαθηη έαρ ἐς “αἰ ἐϊογεῖδ ϑέαμ- 
ἠρέαηαθ «δολίρές τεδι5. ὁ5ὲ “’]οηγοαἑι.. (17, δέον .). 
(᾽ οὐ ωξέοτθα. γηοῖν αὐἰηιούμην ἀοσοιαίαος. ΟΝ οι, Ἠ1Ὲ0)6)" 
7αοέα, «οἰεέμ5. ἰθοίζονο8. ουλιεδοέ θάμέο «Ἰθϑολγίξ ἅ,) 'δὲτ-. 
ϑοίαπα ἐν 2δὲ, Οἰαδ8, 1827. Αμαν, τ ᾳ ϑαῖ- 
εἰπέαηᾳ ἀἰὐδονοραΐ, δῆρπο .17, “1. οολοηαιῖ, ϑαἑρὲς 
παν «, 4, {{ὲ ρροδαίεία 681 ᾿δονρέαην 6586 
ὧἔν {ὐο σούίοθ ἐδοί  ο 7161)» ψιεαηι απ Ῥηογγέογθα, ηιεοαί 
οι» αὶ ὧν οαἰδέοο ϑο ἐπέαπ, ψαθ ον 1, 44. 
οοδᾳία οσὲ,. «ἰφοίμαανὲ ἑὰά σἔοο (..),, Οὐρέθνμεν ἐμ 



ΧΙ 

ὅοῃ διίδγο δεπὸ ἰαομπα ἃ τ, 285 αὐ ν. 991 εἰ ὦ 
. 1078 μοί αἱ χύγοηις 

Τὴ. ̓ Ρββερλέαμις ν αἰεξ ἰκΐοννν αἰεὲ ἀοοιμ"αέμεγν ἐμ. αρΡ0-- 

σ. 

Ζύ, 

φγαρλτων, ἀϑοου αίμην ΤἸογοέίαο (ΤΠ μέ, ΧΧΧ,, 1). 
Οεοϊ ον γίαηιι5. δαθοιες ἀθούμὶ ψιέμέδ, οἰεην ἰἀχννν 
δαορίοδαπιθ οοποίμθδ. ἤν ἄἀοο ρρέον ἐκοίεα θακίοηι, 
Ροσέογεον" ὑπερ ἃ τ, 1081 μόφψθ «οὐ γίμμομι, Οὐοὐία- 
ἐμ αὖ «15 οινέο οὐ ϑολμιώἑπέο, ἡἤιίίαθ πισινείαθ, δ 
αὐδιιέ οογγοοίἑομθ8, Νίέψιο λὲς ἐδ ον «Πζιαο ἀροοτα- 
Ῥλιίν, ποιό αἰϊάδεα ὁ ἤοο ρδο σοκζίοθ ἐσργόδδα 686: 
ἐα φιεος αδιποπδίν αι ὲ Το, ϑολπεῖς, 1833, 42], 7], 68, 
Τϊονεγεέζνυτεδ. δαθοιίξ ἀθοϊιιὲ φιεαγέδ, ἐπέοοναϑ ον έφοτια 
ἐναφοοαέαδ, «σφ αιθησμνογιθῖν Θέ Ζύμηπηϑηίο5, αἰ 80. "ἔτ 
Χϊογεπέίας (ἡμέ. ΧΧΧ, 8)... 7ηδπέ σον οί ἐογθ8 
ϑγαπιυαέέοε, γι θεοον τέο," «αἰδέρηίαο, 5οὦ ἰμθέαπν ἐκ 
πνϑυν τδιϊαἰδιιέθ5 ἐνὶ χώρη. (Οὐοἰᾳίμα « “9εποῶιο θὲ 
Τορσρίο ὧν τεδτῖν “Ψἐοτηχοίαϊζἑ, «ὁὲ αεἰθτεῖο ἔπν πτρδιειν 
Θεἰζ(ἐογεέα 77 οἐοοέίφηναθ, δοαἶ ὧν ἀέ6 ἐαγεέτειι, ἐοοίδ, πὲ 
ἑαοας θδὲ ὧν 7. “το. ζέδνο τόμ 966 7 Δοίοργέμδ. 

71. Ζ ποδία δοιὼ )»γοΐηειφδ., δου ἐρίια γαίης «1}126ηι. “ἢ: 

οἰωιεὲς σονείζηοι8δ “9 αμπεθηισιοθην δε ορ τιν δέ γοέ- 
ψιαβ ἐγαροθαέαβ ρηαθέδ' ϑδιιρρέίδεδ, Πἤμέέα δου αν δὲ 
ἐγο γέοδιἐξ οοντϑοία, Δορίξ, δοιαὶ πον τη οι ὲ Γοὶξ 
ἐόνιεην ΚΤ ἐοέονειεδ. 72εἰ ον δέμνια σοί αὖ Ζ μι5-- 
ἐοίο. . ((,. ἥωδ, Οὐ,  Οαιέα: -ὑγίο, ΝΥ, ΚΖ) 
Διο Δίραροΐζ βοραία. ἐν ππφδοο ἤόοῖο ({, 1’, 5): 
ἐέάφηεθ « πεομενεἐίς. εἰζοίτι ἡ νόμος 

7οιι. οποίιις δαοομίς ὥροίμαξ {ὁ ἐέΐ, αἀδϑθ"» "8 77 γι6-- 

Ξ 

ἐς ἐὼν ὀερἠοίμοορα 12, Π͵ανοῖ, Ζαρε τ, 47 --- 
1040. ὝΟὐπίώιοξ οπηθς ἐναφοφεξαα Γαίου ϑιρράζ- 

δ05. ζπ πορίφέα ἐοθὲβ σογιοί θη εἴην «“ἰοῦογ ἐφέῥενια, 

ὦ λαὸ αὖ αίώια εἰἐδοοαί, ᾿μεέην ἐαΐοην «ἐξ ἔπι 

“η]ονοιέώπα, ρυοθαείο δέ 7 δηθένην οὐ 1 Ἱονοιν ζητεῖν ρε- 
γέξον ας οὐ ονἐοἰἠαηεετν τοροέοιιἶοα 6586. 60. Θοιοηη η- 

Ἴ6, {0 ἢρ89 Πθαίρειεδ, (ὐοἰδαίι5. α ΠΠονοἰίῥο ἔγνς τρδτεπι 
“7: ἐπ) οζαί εις 
«Ἵϊώμιω οὐἰΐέο Ζ᾽οποί, 518, 8, ϑυρνθϑδα 6. οοσίοο, 
4ιὲ ον φοκζοην 410 Οἰἰο. ἐγο αἰοοονρέιεβ ὁϑ8έ. 

“Ζαρα θαθίίεην. “ἤἸμίαο ἐγρι γορθδὶ τπρηίαθ, τ0-- 
οαδιεία οὐ δομέοχἐζαθ ΡήΩ6 ἰὠνοπιέςος Ἀάδο. 1:6) Ὁ 

ἰοοέίοποα ἤαπαῖ γηαίαθ ποίαθ, δὲ δογγθοίδοηιθα, 8ὲ 
ΟΥ̓ 10. (είδιειιέ, τ  ἰδδέθιαθ οἐ ἐπ ϑεπιριεζα ἐαηέιην 
ἔοι ῖς α«αἰλέφέξαο, ῳ 

Τοδονἐοἰϊίαπια 7 οιοί. 1552, 8. “Ποϑογίοίϊιι ατιέἑψιεο 

σοαίζοο τπρέδου ἐδ ποέαθ χιόατν ἔρδο ΖΚ ἴον, γθεζμηιν 7 αὐτὶ. 



᾿ ἅε51:8. ΤΡαμοαθ οογγϑοίέογιθδ, ὅκαϑ δὲ ϑορἠέαπὲ ὁον- 
ἐθοίμεγαβ πιαρρῖτΣ αὐδογίρδιί, “ιαοώπαθ δαθαΐθην {ιθαθ 

ὧν Ο. εἰ «ΑἹ, μας ργώπμς οὐδερνανίέ ἢ, ϑογοίίᾳ 
βδοραγαξέπε οαϊαϊϊέ, 

1 ἽἿἰωπιοζίαπα Ῥαγίδ, 1552, 8, ρακῖϊζο ροϑδὲ ἤοῦδ, ΪΝὴο- 

τἷδ οοαϊοδιμ5 πιιδίβ τρϑὲ8 οδὲ Ζμσιθῦτεα ὧν ἐγαροῦ- 
" ἡ“ Ογοδέθαθ, χαιέξα 6 δοΐποίίίδ τιοῖ δου ανδέξγέο ὁ075- 
γεχίξ: 84πη6 ποῖ οπισιέα ζαίδο: δϑα πιρέία θέμε αποέο-- 
γίίαδ, «Ποδονἐοϊαηαπν ποπαΐεσιν πορῖξ; γυιθῆτθ θην 
Ἰαοιέγιαβ οὐδεουνανίξέ, 8643 αἰ σαπιοπιιότοπν οὲ (ὐλοεο-- 
ῬλογοΣ ραγίέε ὧἂὸ ρῥγίοσου ἐαπψέαπν ππασν οαἠεέρμξ 

αϑιαπε, ἐαψιθ ρεγδοπαχιγν ἐν ΟΠοορλονὲβ ἀοέαγεισιν 
χυογτιῖια, φίαθ ἕεδιπέ ὧν “Δ οαπιοποτθ, ἠπίως ἔππ 
αἰὐοὶ ααἰοοξέ, 

Κ΄. ΚΤ εέογίαπα αγὶδ, δην, ϑέορλατηὲ 1557, 4, Κτοέο-- 
γέωβ ἐπέογαίεσν Μεοαϊοθο, 8ϑαερέτ8 δον, εἰ ΖΓ, τοδὲι8 
ῥγέύπιμα ἐπέεργωπν ἐγρίδ δαργοδϑὲξ ἰοΩΜΙΘΙΤΙΟΤΙΘΤΙ,, 
««άΐία βιπὲ βολοίία δὲ ροδὲ λίχεθτιν ἀπιτιοέαέξοπθδ ϑέ6-- 
Ρῥλαπὲ (84,)}), “πέοναμεπν ἀαμα τϑοέε οογιθοίμ αἰΐδοθ8-- 
δέ Τ έοέογίμ5 ἃ ἰοοέξοπο ΖΚ ἴον, 

(απέ, Ο(απίογὲ Αἀπὲνς 1580, 12, οαὐζο ονέξέοα, 
δὲὶ, ϑεέαηιδοὶλ Ποιά, 1063, ΣΙ ον, σωπεὸ δολοῦέξδ, 

 ), ασπιοπέϊ δὲ Οοπιυπιθιξαγίο ογιραϊέο, τϑοθπέξογιεπν 
οπιείτεγην ζοτιέε, 

αι», Ῥαμενὲξ ἤασαθ Οοπιέμενν 1745, 4, “7 ξοΐ, 
Ολ, Οἰαδεοιρίενιδῖβ 1795 ραγαία ἐστιαρο ΠΟΥ ΒΟΤΟ, εμέ 8 

χϑοογιδίογεθη; τπαία 76 ουλίδοε (ΟΝ, "ο, παῖ, 12 
ῳ 286), Τερεοέξίᾳ ᾳ Ἰωμοληιέξίο, 

“Ῥ, δρογεοπέαπα Οἰαϑροιν, 1806, 8, χεροξέέα α 7)ἑναογ,ο 
Ραικιοὲβ γπιρέαξέδ, 

ϑολίξές, ϑομιηεπκέϊ Πα], ϑαπ, 1809 δφᾳ. ἢ 7 οἱϊ, 8, 

Βιμῖ, Βιέδρρηὶ (απέαῦν, 1809, ΣΙ] οί, 8.; 175 Κοϊ, 4, 
Ἐκ οπειιέδιι5. φαίέοτἐδιι5 ρογαςψι9 ψιέαθ ἐπέουρυθέαξέοπς 
ἐπδονεἐμενξ οοτσοδέας πθῴτεθ αθοδὲ αρραγαΐτ8 ορεέξοιεδ, 

εἰ, ΤΣ οἰϊαμονὶ Ζιῖρθ, 1823, “Το, 8, «ρραναΐιϑ 
ογέξίοιια ποῦν αὐπιοαΐμπυν ποοιγαίς ὁτλέδεξιδ, «(σοοατξ 
7, ϑαίοοιν «Αθδολγίοεπν 1880, ῪΣ ΤΟΝ 

Τώ, Ομ Τοιπαογὲ Ζυῖρ5, 1827, --- Ταΐ, Ομ, 12 ὑπ:- 
«ον γὲ ἐπ Ζθοο ἐς ϑοοχιῖοῖδ, 7.ρ5. 1880, 

44. δέον οϊίἰλ Οαπέαῦν, 1818, φαΐ, αμοίᾳ 1ιἴρ8, 1828, 

15. βοιμὲξ “ιρα. 1881. 1 ΚΖ οὐ, 

“λρομς ἐπ Ρυορναπιπιαία Ογηιμαϑὲὲ {ε[οαοτιδὲδ ἄργεῖ,1.8382. 
“. 7, μαρία ἰθοίέο, ἡ 
ϑολ, ϑολοδία, 

Λιϊμπλἀγογβίομοδ 'ῃὰ οϑομΎ πὶ δουρδιῖ ΛΔΡγΌ 0}, 



ΧΠῚ 

Μεάϊοριινρ. 1743. Τῃ οπιηΐατι πιδη ]115 γογϑαίαν [Ἄ]0ιι- 
Ιὰ Αραπιοπιηο ἃ απ}. ἢ ο  ἀτῖο οἰοραπίον ἴῃ γοτ.- 
ἀξ γλο; ̓ϊηριιαπ σΟμνγ οὐ δα, ΟἿ ὨΟΐα5. ΟΥΠ ΠΟ ὰ5. Δα θοῖς 
Ἡφυμλδημι5. [108. 1810, Ομληο5. Λοβ ἢ} ἰτὰροο-- 
ἀϊαβ νου Η. Ὑ οϑϑιι5 Προ ἀ6}}, 1820... οὐτι5 ογαιϊο 
μϊηϊ 6 ΑἸ βον] πη δοηαὶ, ΕΘ] Ιοἰδδίπιο τς ροοίδθ 
ορογαπὶ ἀδάϊι ἰ. α, Προυβθη, {ὶ ΛΟΒΟΏΥ} ἱγαρο Ἰα5 
δὲ {τορτηθηΐα ΟΠληΐὰ 11} ΠΟΒΊΡΩΠι ΠΠΠσ Ια} σΟΏγΟΓδα δὲ 
αἰ βοα δ ᾿ηϑταϊὰ δα θαι Βονο]. {832,2 Ὑ0]]. 
τς ( δίογαμι ἀρ βο]υία δὲ βαθς σά Πἴο ΑΡἀΠιθπμ ἢ 5 
ΘΧοϑιηΐθ δοϑίαιθ ἃμὴὶ 18.3.2, όβιθα ἀθηλιιμ Δ ορίιι8 
δ1π} ΘΟ] ]α!ομ 65 Μ, ΠῚ. οἱ ΕΒ]. τὴ δάϊομο ΥΥ̓ οἱ  απα: 
6 4 τ5 πὰ6 αἀάθηα δαη! ΠΟΙ15. ΟΥἾΠΠΟ15. οἱ {πιὰ6 
ΠΟ 1ρ86 ππϊαηάα ἴῃ 15 σθηθθο, ἢ ἄλρο: 

Κ΄. 10. “3. μέ ἔεπ, --- Κ΄, 16. 27, μὲ Ο΄ς, -τ ᾽ς η9, 
ΝΡ Δ ρι,  ἿἋἍ δΑΣ ΝΣ ρι- 
7, 45 ». ἐ, 272. μὲ νι ὦ ΕἸ --αὶ Ἦν, 64, 12. ἐριδομένου. 
-Ὦ 66 δὲ 91]. 22. μέ. Ο, τς νῷ 106, ΤΏ, μὲ Η,.-- Κα 
110 εἐ 118. 77. μέ Ο. --- Κ, 114, (1,.) φέρματι. --: 
Κ. 110. ΠΗ͂. μιὲ .4.. --ο Κ΄. 141. ΖΗ. πτάχα πὸ δηι, 2 --- ξ΄: 
184, 1, χράναι. --- Κ΄. 1411. 1. παλίνορτος. -- Κ΄, 155. 

αὐ 
Μ, μὲ Ο. --- 7. 177. κατέξεγον. ---. Κ΄. 180, Τῆ. πὸ Α, 
-Ξ ΚΣ 186, 17. μέ νεῖν. --- ΤΥ, 191. ΖΩ͂. τί πῶς λιπό- 
γαὺς τὲ. --- ΨΩ ΤΌΝ ΚΗ ΝΣ 72. ἔβαλς. πα Κῦ. 224, Ζ. εὔϑεν..--- Κ΄. 2417. 2, ἐστιν. ---τ ᾽ς, 488, 
ἹΜεσσαπίου 47. εἰ ἑέα ἐθοοηαίμειν. --το Κ΄, 272, 7. παιδίον 
ὠποῦ. --- 7, 285. 1. τόγε. Εὲ δία δορθηάἝιη: ΟΡ ποέ. γί, 105, -ἐῦ [[- , 287͵,.297,.390, ΑΚ... ἢς 
342. 27, ἔγουσαν. --- 7. 356, 370, 371. 27, πὲ 7; -.-. 
ΚΞ 375. 7, βέβαχε. ---- ΚΖ. 8318, Σὰ. δῶμα 5επιοῖ, --- ἢ», 
441 δὲ 914. 9 τ Κ. --- ΝΞ 591. Φή ὲ π'.. ΖΘ ΝΣ 
ΓΙ, τρύβῳ. -Ξ ,7. 650, 2. ὲ Κ, --- ἌΡ, 663, ΣῚ ποΐέ- 
ταῦ. --- Κ΄, 728, 27, μὲ Τὶ -τ Κι 768, 1, αὐτοῦ, --- Ὺ΄. 114, ΕἾ, τὲ 75, -- Κ, 195, 885, 839, 871, 891, 897, 
950. 027, 999, Σὺ, μὲ Κ΄, --- 75. 985. ΣῪ χορημάτων. ---- ΟΣ, 9865. Ζὴ, μάζης βίᾳ. [Π --- Ζὰ 995, 227, ἐχοῦσ᾽ δὲ 
ἐΐα ἐορετιαίμηε: το μη έαγέα, αηξεφαπε οὐ ἐγαδαγίε, --- 
ἢ. 1007, 27. μὲ 41, --- Κζ, 1019, 12, εὑρηση. -- ΚΖ. 1020, 
ΜΔ ἘΝ ΞΕ Ἐς, ΤΟΣ ΜΗ ἋΣ ἘΠ: ἢ 1044, ΜΖ με 

ΝΗ, -- ͵Ύ. 1047. 17. δορία. -- Κ΄, 1052, 17. μελάγκερῳ. 
Ἐπ λῦδα. ποι πὸ 1.1} ὦ Ἐ 1076. ΧΙ πὸ 4..." Ι] --- 



ΧΙΝν 

7. 1087, 1150, 1101, 1, μὲ 7, πα ὅν 1514, ΤΊ, ἐνϑὴ 
οἰμων. --- 7. 1280, 2}, «ύβον. τα ἑοροηάμην; λο 
γον θην δ αγ τ τ θτεπν δρ τ ατ  αθε68., αἰρααοίοι αἰϊοῖι 
μὲ (φόβον βλέπειν 1Πεὦ. 488, (. ἐὺ, 386. (λ. 51, 
1). 45: φιλαίματον (φόβον. «49. 9591: αἱματηρὸν ᾿ 
γος. --- 7. 1209, 71, χοινωσόμεϑ'᾽. -τ 7. 1830,. 
ὁύσας. ϑενναπάιεν ὁυσᾶς, ἰἰοέτεν μέ πολίας ἁλός, « 
Ἅμν. ϑιερρῖ. 50. Ζοησα δγζαδα πῖλεδ οὐγονιδέοηνα παῦ 

-- 170. 1. ὁρώμεγον. --α Κ΄, 351. 1, ἀντίετον, --- 
1430. 1, ἰὼ ϑ8οπιοῖ, -- Κι 434, Ζὴ, εὐσεβεῖ. --- 
1558. Ζῇ. ἤ. -τ Κ. 1501. Ψὶ, ἀλλὰ δυςφιλής. -- 
1570. 1, πὸ 7. πα Κ΄, 1581. 1, προσαίνειγνε 

1). Βομπὰθ τλομ86 ἴπηϊο 1833. 



ΦΕΠΜΔΈΠΙΝ. 
“τ. .-.... ..--..-. --..-- --τ 

Μ“ὲ ΤῸ5 ΕἸβοου τ τ 11 τγαροθάϊα ἡ ΡΔΙΘΙΠΟΠΟ δοίτι8. 
15. {πὸ οΧβροοΐδϊιῦ. ΓῸΧ ΓΘΟΥΟΓΙΘΠ5. 1ἢ (πὰ ΟΧβρο- 
οἴαϊιοπα. δὐπηθ γαῖ. ται οὐΐρὰθ {πᾶ σοπίγα-- 
χοῦς, δὲ νἹοϊουϊαθ {αδηὶ ΓΟρογίανθιῖς {(--- 038), 15, 
{πὸ ραγαΐαν οἱ ρου ΠΟΙ Οἷι15 σαθ 465 (--- 1951), οἱ 
15. {πὸ οβίδηάιιν δὰ, {π|ᾶο σά οηι βοααῖεν, τορτδο 
ἀοηνβ οἱ οἰνιαι]5 ρου αυθαιο οἱ Θχϑρθοίδιϊο γιμαῖ-- 
οἴλθ. δος ἂὐ Θχῃιθοαϊ, ΟἹ] 115. 115. 4πῶ5. Ατνιβιοῖος- 
165 τϑοοηβοὶ (Ροσε, 12), τραροθάϊαθ ραν] 115, {παριιπι 
θυ ΠαηΣ πη0 Θχοαρίο πο ὀχοθάπηϊ δοίαπιμ ἤπ65, 
ἀδιι5 δδῖ μορίὰ: 60 δχίογηδ 8501πηὶ δϑὺ Πάγιιπι ραγ-- 
τη γαῖο, αὖ τη ΠλῈ]Ὲ15 ἰΓαΡΌΘ 115. 561 τιηαπᾶγ15 
Θαντι 1 Χίου πὰ γδυϊοῖαϊθ ( 6ϑιρ᾽ μδίαγιιπι σου π5 {61 
ΘΧΒΠ] οἴτιν Ὁ] ] 6 ργορ βδιι58. Ἐδὲ ρτοΟΙ ορῖι 5. (γ. 
1 ---39), οχ {πὸ σοι ρουπτηΐ βρθοϊαϊογος Τ Ροῖὰθ 6χ-- 
ΟἸ πη} ΠΕ Αἰ ΤῺ 1ΓῚ ἔλΟ ΠῚ 510 15, ἀΘ 05 νογὸ 18}00-- 
ΓΆΡ ΟἸΔΠ ἀΘ5.1Π15 Π)Ὰ}15.) 1 410 ἀρράγοηῖ δος ΒΘ 
οὐ ΟἸΠῊ 115 8065 ἰΔΘΊΙΟΥΙ5 ἔονιηΔ6. δι ρα τὸ ἀτι5 (ν. 
40 --- 232... ΧΙ ΡΟ5. τθηριι5. Β6}}1  κοΐαωϊ αἄπας 
ΘχδοίμΠ)., (ἀγάΘο Δ ὙἹΓῚ5 ὙΔΟΙΙΔ}.. 506 πὶ οἱ τηοί πη 
ἉἸ του Πα 5. 1} ΔΏΠΠ)0 ἀοοΘΘΏ 115 ΑὙρίνουτιπι βθηδίιιβ, 
ΤαΟΉ 81} 6 5ΔΟΓῚ5. ἃ ΓΟΡΊΠἃ ἸΏ 5{Π{π||15 ἀρραγοῖ πον] ἃ}1-- 
φαϊά ἰναϊο 6556 τοϊαϊαηι. ὅ'οιν δηαΐπ 116 ἀϊγίμα ἀποίο-- 



ΧΥῚΙ 

γιϊαῖς βυβοορίαη) 6556 σΧροαπ!Ώθη), αἴ ὩΘη 5ϊΠ 
Ρογίθηϊο ἐοδιρηδηΐθ Βαογ ΗΠ ΟἸππ ἢ [απβἐ}), «πιοὰ νο- 
τακίασυ οπχοδίϊοαμπι αἰξοογάίαην ἰοητο 5ιιςοϊαἰϊασιιαι 

511. Ῥοῖοβὲ φιυνάθμιν βα]ι5. τϑϑιαι ἀποιουίαῖο [ουἱδ: 
αἱ τόνοα οχβοίτιι οδϑὲ ΗΠ βαοριποῖιμν, ἀοῃχοϑίϊοο 
5ΔΠΘΎΠ)6 ΡΟἾ ππππ|5. ἃ Ρασηθ πη : δέ γογομμ, μ6 
Θχοιρίαιν τ αἱ» 1ὰ Ἰδοογάϊα, «μταην ναΐοβ., {μὰ πε 
ἀοδιρηανιῖ, ργαθάϊχη, ϑϑίααιταν ΟΡ 150 ἀϊα  ρ τὰς 
πλτὶ πὶ (ν. 239 --- 3990).. Ἔχ 5. τα ποησμν {πὰ [α-- 
οἴην Ὡθ τ15 Δ] λῖι15. δι, οἱ 5ρο πὶ σἱοιουαθ. ΠΟῺ 516 
ποῖα, τὶ δαΐνηβ γο πγ5 511 οχουοιίβ, 8. ἴἃ 51 Πὶτὶ πὶ 
ΡΎΊ αν πα πὶ (ν, 330 -- 440), ργοβαθιῖθ. οθηβοπϑ δχοῖς-- 
ἄπαπὶ ᾿Γγοῖαθ., {μια Ομλη δι Ἱπιριοἰαΐοπε ἀπ ρυιηϊδιῖ, 
ΤΟ ΠΘ 8 δι! ἐο τοὶ ατάδοιβ Αιγιζαγαπι οαλιϑα ΘοοΙ-- " 
515. {πᾶ οαίο5β. ἔδοι!ο. ἀδουιπὶ ΟΠ Ὠπ 016 ἴῃν]-- 
ἀϊαπι ργονοοοῖ, ταὶ ΟῚ ἐθηον υἹοΐογιαθ Ὡμ ο 818 
Πά65 ᾿ιανομία. Εἰ ριβ8ὸ ἀϊτπι μὰ 56 πη άπ (ν. 447 
--- 038), 4ὸ σογιίοτοβ ἤπην Ασρῖνι ἐδ υἱοϊογια, δὲ 
διὰ! ἂς τοπιροβίαϊθ, 6 {πὰ 5015 βαΐνιβ γοάραι ἄρα-- 
ΠΙοη0. {πα ἈΡγορίμπ5. δὶν ἰοῦ ρυηοορ5. 8. 1α5}- 
πιὰ πὶ 56 οι ἄπ μι (039 ---- 74:10), ἀρποβοοθὴβ ἀθογαην 
ταάτοίππι ἀο ΤοϊδὨϊ5 ραγιῖογ αἴμια ἀγαθοῖς μαθίταη, 
ΡῬγορίογ τγογιπιίιιθ ᾿πιρ᾽ οίαιομι, ἀ6 ᾿γοϊαμῖβ ρθε ῖδ-- 
5. ΠΛ: ἸΠΟΠΘῺΒ ΟΠ ΒΟΘΙΟΡῚ ᾿ηδίαγ ΠΟ ΘΠ: {πιὰ 
ἄἀθ. δαῦθα γοάἀθαηΐθπι γοροὸπὶ ὩΟᾺ Ἰπΐοοτα ἰδοι 
εἶα βαϊαῖαϊ ὁμοῦ, Εριδοάϊο τόσο δοοοῦϊὲ ἀρα- 
πιθήηπο υἱοῖον, δοά δοοῦθα πε α ΘΧρΟΡι5., ΒΘΟΙΠῚ 

ἀπιοοῦβ Οἀδβαπάγαμ οαριϊγαπι, 4υᾶπα οΘΟμμμαοη αι Ον- 
ταδπληοδίγαθ., {π|46 Ὠ1Π}}15 Βιοῃον 5 ΠΙΑΓΙ ΓΙ Θχοι- 

ρὶν (ν. 742 ---ϑοῦ). ϑιαβίπιο θ τοῖο Πῖ5. ΦΟὨΒ51-- 
ἀδγαιϊβ ἰὼ πὰς [ο]ϊοιιαῖα νιοϊογιαθ ἀἄθηιϊο βυγριῖ τ Δη]-- 

το οογὶ πιοηιογῖα ᾿πτηο]αιτοῖ5. Πρ ροπῖαθ, 4πᾶ6 
ἀοπιοβιῖοο βαπραΐῃθ τόσοι πιδοιϊανὶὶ (Υ. 907---θ08). 

Ερίβοάϊο 4πατῖο Οὐδδαμάτγα γαῖθ5 οαρενγα ΟΠλ ΒΘ ΠῚ 
ταϊογίογοηι σοῦαπι γαϊϊοπθπῖι οχθιθοὶ, Εσγιαθ. ἴμεἰδ ἃ 

ΦοΟΙογο Αἰτγοὶ δοάϊθιβ ᾿Ἰμ Βαθγομῖοϑ, οὐἶπ5. νη ἰοίαπι 

το] Ἰαϊταν αἰ Πϊ5 φαϊάαπι,, 4 Οἴλπὶ ὨλΠ1ΘΡΘ οομΐαγατ 
νογῖῖ, {παρ υἱραμι ᾿πιορ σοίανα 5ι1. Μοι5 Ἰηρίαι Αρὰ- 



ΧΥΙ 

γοηληοηὶ οἱ (ὐλδϑαηεῖγδα: 56] Δοοοσϑανα5 δὲ ΠΠ τ τι]-- 
τον (ν. 989 ---- 1251). Οοιάϊειν Λραπηθληο, ἰοΥ ΓΟ Ὁ 
ΟΠ απ τἰτιν 5ΟΠ ΓΟ 111 Δ Δ... ΔΡρᾶγοΙ ΟἸγιαθηνηο-- 
δῖγα βἹουίαηβ ([6 γλανῖιο ἃ 56. ΘσΘοΙδ0 χὰ αὐἰομοιι Τρ ]-- 
δορί, δὲ (6 ἀμ οιία Αορίδιμι (ν. 1259 --- 1309). 
Βαβι {πᾶ1 10. ΔΑ ρ ΘΒΕ1Ο15 ἃ ΒοΘηὰ ρΡΟΜΒΙ ΠΕ Πὰ-- 
τὶβ (ἀπὸ σχηνῆς) 1τθτοΡ ρ 6 ἢ] αἰο, ἀρηοβοῖίαν ρύομι ΟἿν-- 
τθηλ δ ρα πὶ οὐ] μὰ οαοή 15. Δ]ΙΟγ θη Ὑ6ΓῸ δὲ ἀπιοῖο-- 
ΓΘ 506] 6015 {1π||556 σϑηλαμπι {{Ππ|π}- ΠΩ ΔΒ μια 50- 
μι 6.15 θοϊοριἄαγαῃν ἀἸδοουν ήταν [νον (: 370--- 402). 
Ἐχοάο (1498 --- 1589) τγγαθηϊάο οἰνιίαι 5 ἀγρῖνο- 
γαπὰ μοιαν ΔορΊδι 185. 

᾿ἀ65. ἴῃ 15 πιπδιανιβ ραγία ΔΌΡΟΙΙ πγοίιη εἰ8 
Δραυμομληομθ ΘΟΠοθρίτ, παν 15. ΡαΡΙΘ. ΦΟΡΆ 
ἸΏ. 0 }ΠρῚ τὰ αιιοά οἰλι5 γιῖαθ πϊμοῖαγ. οβίταϑ οδὲ Βὶσ 
'φηοίι5 ἴῃ “ιδοον τα οἱ οαἰρα ἀομιοδεῖρα, πιὰ ρυΘΠ}1-- 
ται ΘΘητ5 Βοϊοριάαν ὉΠ); 405 41 ΠΟῺ 1 11}}18 Π1511-- 
511 ἀράπιοισμο, Εἰ ρύῖῖο «τάοηιν τπχοῖτιν. η6 {αἰ ]ὰχ 
511 νιοίουιαρ πιι 1π|8, γ 6] 6 ΓΘΡῚ τὰ τοάτιι δοοιάαι 1-- 
Τογι απ. ἀδιημθ ογοβοιὶ Βιβρίοιο ἀθ ἢὰ6 πηθηι}8 

- ΟἸγιαθηνηδβίγαο: 14 φποά σομεπῃοίμπηιν οὐπει τ μλο α 
οφαϊραθ ἩΠ5. ἀπροὶ πηδέμν; αἰθηῖεμιο σογίο τ 16} }1ο1-- 
τι ρα ΑΓΕ ΠΟΘΙ ΓΘΟῚΒ.), Οἢπ15 Θδιιδὰ ροβιία 810 1. 1{{ὸ 
οαἰρα οἱ ἀιδοογήϊα. ιδϑίογθα 14 ΟΡ βθγυδῃάτμ, ΠΗ 
«μιαῃιαθ Ραγίθι ἰγῖδι1 φααάδηι Θχϑρθοίαδιοη6 γο] 5ι1-- 
δρίοιομΘ ; Ὡ66 5ίδι6 68, «μιὰ ἰλθιίονα γϑίογιιμιαν, 5οά 
ΟΡΡυίπ ἃ Ὠ18}15, δὴ 15 Οῃιμ 5 νἹρ θη θη ΘΟΡΏΪ ΠΝι15 
δαοιογιϊαίθηι ΕἸιγιαγιιηι οἱ Ὁ ΌΝ δϑάιθιιδ τη θηδι., (1 

᾿Ῥοϊοδίδιο, 4αᾶη ρΥΠΠιΟ μὐφε γα Δάθριὶ διανῖ, Πα ΡῚΝ Ππλδ-- 
δίδαθρ αὐπηΐας. [ΙὨδιρΩϊ ἃρί ἴῃ ΟΠ ΟΥῚ ΘΑΡΙΝ Ὠ1]}0Ὲ15 
Δα θγαϊαν ΟΥΓΟΘΟΘἢ5 ποίιι5 οἱ Ροι το 1}. 

Οεἰσγιπν θοῦ] οἱ ρΘΏοΓΟβθο ἸΏΒ ΘΏΪΟ ΑΘβοΎ]ι5, 
ΟΜ} ἀρίθη ππ Ἰοδὴ8 φαοα Ὠ1}}}] δὲ Ὡϊδὶ ἀγιιῃοῖο-- 
᾿Β.1Π}.. 6. 512 911}}18 ἔα θυ 6 γαθτι5. δὰ ἰδίπμι δ ΠΙ θαι, 
4ᾶ6 οἰ οΧρμοδη ἄδην πμϊν ουβαη} ογδηΐ ΠΘΟΟσβαγι8, βὰς 
46 Ομληϊα οΟμϊαποία Θχροϑβαῖῖ, πμ}1ἃ [6 ΡΟΥἹ5, (πῖ0 
δὰ δὰ τϑύϑγα ρσϑιοηήα Ορι5. Θγαϊ, σϑίομθ βαθιὰ: 
ψαὰηλ ἰοο ΠΘπῸ Οἰγαγους πρβίνψιραι Ροοῖα. Μιμϊηο 

Ἐκ 



ΧΥΙΙ 

εοάδῃν οὨγηΐα εἴα ἀὐδηϑ θαι ταΓ  ἱπη0 ἀἰιοτῖτις ἀϊοὶ 
ΒΟΥ πη λα αι ἀοδιρηδνι ν. 511. πρὶ ιοῖα αἀ-- 
μῦς σοπμμου αἴθ ΟΧΘΡΟΙ 5... ἄππὴ Ιο΄αϊταν ΟἸγιδο-- 
ΠηΘβίγαὶ ἁἰ]ου5. ν, Θ17. τ] οἰαθ515. τοάϊταβ. παν-- 
γαῖαν, ὌΡῸῚ ΟΡ 5 οϑὲ μβοάϊο, πὶ ἀοἰδθηαπλιβ. ρο6-- 
ἴᾷπ σΟὨΐΓα ἰΟΡῸΝ ἃ 5015 ΒΈΔΠΟΟΡ ἢ 18 ἰηγοηῖαθ, Οτοά 
[οῖτιπὰ 5560. Ὑἱοίοια ππηϊαῖπιν. ἃηΐθ ᾿ρϑῖιηι ΓΘΡῚΒ 
Δαἀνθηίη), 14 ΟΡ ΠΙ6. Ἰηϑταῖπμη οδῖ, πὶ βαϊποϊαι 
τομῖρι8 ΟἸγιαθμγηθϑίναρ δά ραν ηππὶ ἀρ ΕΠ ΟΠ); {0 
δίαιπι μοϑβὲ θα πππὶ Γορθηὶ Θοοἰβιιγα θϑῖ, 

ΟἸντλ ΘΠ ἢ 6811) ἃ 6 ΤΠΟΡῸ5 ΟΧΙΠἶα 6 ἃ Ῥοοία 
δύ ΟΧΠΙΡιι 1. Εδιὺ πλπ]θν ροηθγοβα, ἃ τπρρι ἸΏ 
ἰοηρο αἰθηδ, ἴον Ἰησθηΐο. Ἔχ ϑ!  Θη5, δᾶθυα, Πρ] οι-- 
{πὸ σου ποΥ οἴ Θ᾽ 18 ΔΙ ΠΙΒ: ἂὉ ΡΡΠ6η8.. ᾿π|5 186 
ἀἰνιπαθ θΘῃ6 βηατα, ποι6. Θχρίοιο οἄο σοηϊγα 808 
δδ ον, η89 ἃ 4015. 181] πιο πιὰ. ΝΊΒΗ πὰ Ο1115 
ΔῸ 10. Ἰῃ6851 ρυοΟ θυ 118. ν6} μοιιδηιαθ., Αϑριϑιὶ 
ΔΙΟΓΘ ΠῚ ὨΠ87{|4Π} ΘΟΙΙΠΊΘΠΙΟΙ αἰ, 56 ὨΟΒΏΪΒΙ ΔΠΙ1ΟΙ-- 
118}... ΘΑ (π10 8610}, Νὰ Ἰπιριδητδο {μι θπὰὶ οΥἹ-- 
ὨΠ1Ω15 ΔΟΟιβαη ἦα 651: 15 Θηΐη} ΠΟῚ δϑὶ ἱρά 68, (αἱ 
νϑυῖπλ οὐππιπι, {πὸ τϑρίθιαν, [Πρὸ δηπηϊαῖ, θ9.6-- 
ῬΙΟΧ 68} Γαι. {πὰ Ἰοςμαιταρ : ̓ΓΙΟΡ οαΠΠτάα, {ππὰ ΘΟ Ὡς 
δ:{π|η} ἰορῚϊ,  ΟΒΊΘΡΓΙΟΥ δἰγοχ δὲ 1Π}} γον υτ 5 {απ 
οἰ δοίην δὲ σοῃβιππ. [ἢ πϊλααθ ποὴ ἀδοϑὲ θ0}}}}}5 
μη 401085, ῬΡΙΟνῚδ. Γαι ΟΏ15. ΟΧΙ λα ΘΧΟΠΊβΪα. διηϊ ν. 
ά45δ0., 500 54{.5. Ποιὰ. ἀοδιἀονίπην 787 56:, ἢςία 
Ἰαθιια 827 544, Δηιοῦὶβ ἰΙθοο δα αι θη δ. χπδΥ ΠΤ 
οχοῖριυ 8ὅ40., Ἰηγνι δηλ οἱ οοηΠαΐαγα, απιαπὶ {νυ τιδῖρα 
ΨΟΥΡΙΒ Τοιηόγοῖ, Ὀοβιθγίου5 δχουῖρὶα βπηῖ γ, 1994. 
1510, 1471. αὐοῖ ΔΡΑΠ ΘΟ 15 Οὐ τιιπν Δ ΓΟ ΟἸβϑι πηῖ 
δροριο ρΡοΠ ρίαν, (ὐὐπι8 σαιιδᾶπη ΘΚ 6. οαθάθπι 
Τρ !ροηΐαο, {πη Ππιδίονηα ἀἰΠρὶϊ μοι ν, 1399, 
4354. 1449, Ῥιοιαίοι ἔονοι δἐῖαμ τ. ΗΘ] ο΄, ν6-- 
ἴὰπ8. ΟΠουνΐ οομνίοϊα ἴῃ ᾶηο ρῥγοϊαίη ν, 1380, [νὰ 
Οἷτιθ (ἌΘΠΠ6 τηονοίμν ; (ὐἀββαηάγαθ δ ρουθῖα ΟΠ δηδὰ θ1ι 
γ. 990., εἱ οὐΐο μόϑιθα δᾶπι ργοδοθίταν 1909 δ66.; 
διισορῃδοι οὐὐδην ΟΠογΟ, ΤΠ 88. Π1158. ΤΟΙ ΒΡ ΘῺΒ ν, 
1344, ᾿Γλποὼ «σὴν οονῖα ρΟΙ ἃ δἷν νἱοιονῖα, ῬΆΓΟΙ 
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οἱ, οἱ Λοριϑι θαι ἱπηροάϊι, ΠΟ 56 Π05 Ὡρργοάϊαιιιν: 
5815. ΘΝ Βα ΠΡ 15 5 ΓΒΙΙΠῚ 6556 116]Ποῖ ν. 1486, 
4570. [πὶ 1υἱ8 σομϑριοῖτανρ, δηΐηλτι5. δᾶοντι8. (1 [6 η], 
564] ποῃ ἃ} οὐγηὶ Πυιπχαπηῖαῖο ἀἸ 16 ητ18.. ὑπ 015 γἹΟ]  η-- 
ἰδ ΘοΥγορῖι5, αἱ ἸοηΡῸ ΡΟΠΘΙΌΒΙΟΙ ΛΟρίβιμο, «μὶ], 
οὐ γατ τὰ Ἰασίοῖ, Ὡ1}}}} ἀρὶῖτ. 1)6 ΑΘ ρ΄ 151}1.0 ραᾶϊοὰ 
ἀϊοοπάα. ΝΊΒΙ! ἴῃ 60 ἸΠ5ΙΡ16. ΗἾδῚ Ἰρηανὰ ν. 1148. 
1590, 1548, 1559. 1581, 1687. ϑιιρον!θαβ παη1 τη]-- 
μὰ5 1533, 1550, πἰεΐπνο Τονεἰτα αἴ, 564 Θγοριῖ5 ἀρα- 
ΠΙΘΠΠΟΏΙ5 αἰ γ1 15. τγγαπη! ἤθη ΟΟΟΙΙραῖιγιδ ν, 1564, 
ΛΡδπὶ 6 ΠῚ Ὁ ποτ Πτπν ο]ουγὶδηβ ἀ6 γἱοϊογια οἵ 

νἱηἀϊοία 5:0 1 ἃ ἀϊ15 οοηοδϑϑα Υ, 74:2 5{{.7 ΟΠΊΠΙΠΠῚ, 
{π|ῶ6 5101 σοηιρογπηΐ, ἔοηϊου αἀ 605 ΓΟ Ὁ ΓΘ Υ-. 
745, ΤΟΊ, 784. 800, πιοάοβιθ γοοιιδὰμπ ἀϊνιπηοβ Πο-- 
ΠΌΡΟΥ. δὅδ, 879, Οὐμήϊον (ὐαββδαηἄταθ ργοβριοῖῖ 
ν. 889: τὸβ βΈΒ]1οα5. ΓΟρῖα ΘΓ Δα] δἰ Γαϊγιι5 δϑὶ 
γ. 770: ἰϊαχαθ ἃ ΟἸγηθῖι5. δα δόμα πη ηΐθτιβ, οχοοριίὰ 
γορίηα, ἀπ] θοιιβ: οἷν ν, 34, 737. θη γοιὸ 5688 
ἴῃ [6] τολῖαϊα σα ρΓοπιΐ ἰηγταϊα ν. 705: πθάπια οογίδη) 
δὲ Οαναπη 1086 ΔαΊρΙβοῖταν. Πάπιοϊατη, {πὲ Πατς ἀπ ροτ- 
ὨδίτΡ. {πὰ ΠΟ 1 ΟΡ ΘΡ οϑὲ ἃ 506] 6" 6., {ππ|ιπὶ ἢΠΙΪΔ ΠῚ 
Οὐ ἀοἸ τοῦ πῃηαρίαγου ν. 197 5547. Ομημΐηο 15 οϑί 
Ἔἶτι8. ΔΠΪΠ.1Π5. αὐ ΒΘ. Ὠογογιὶ 16 (πιοά ἐπδίμτη οϑῖ, 
δύο ταπιθη 14 ἀραϊ, πη ΠοΟ, πης 110 τδϑρθοίαι 
ταγθαϊαβ, [πὰ ἦππι ἈΡΠουτοὲ ἃ πιριοιαῖθ, ἀθηΐαιιο 
σψόγο ἀονουοὶ ΠΙΙὰπὶ ν. 18 544.: ἀἶπ γο]ρίοβιιβ γ6- 
ΤΟΙσΙ ἸΠΟΟΘ51Πη} ἴῃ Τρ ΘΠ Ρα5, ἀθηΐααθ ΟἸ γιαθπηπο- 
8ιΓ6 ΟΒιομρονγαῖ γ. 858 βδι4. ὅ89. Ὑ1άθ5 ἴῃ πϊσοαπο 
ΟΡ νρογὸ ἘπτΙαθ Ῥοϊθητίαπι, ἴῃ ΟἸ γιδθπιποβίγα 
1α. τὶ δα Βα νη απ, τη Αραϊηθιηηομπα ἴϊα, τιὶ ἃ 1π|-- 
Ῥίοἴαιομι ϑϑοιριθηἄδηι σΟΠ ΠΟΥ ΘαττιΓ ἈΠ Πλτ5: “απππὶ 
Ῥτορνῖθ ἤθῆὰθ. ΟἸγιδθιπποϑίγαη) ἀδἤοϊας Πυιτδηϊτα5, 
ΘΟ Αραμπηθιηποποιη το] ρῖο, Οαββαη άταο δηϊ-- 
ΤΏΤΙΒ γ6] 1ῃ 1 γα ῃ1Ο 1πη ραν] άτι5 οἱ δι ρου θτιβ  ἸΠρΘΏΙΙ 
ἄο]ονο οογγορία 46 βιὰ ραιγϊαθ 6. δοῦῖθ ὩΪΠ1] Οητηϊ-- 
ΠΟ Τοβροπάοι ΟἸγιδοπιηδβῖγαθ., ἡ ΘΟμον Ἰρδ5δηι 
-ἀἄοπιιην Ἰηγίταὶ ν, θὅ9 544. Τά δηι Πρ ἀμΐπητι5 510] 501] 
ὈΡΙΘΙΙ ΟΡ ἢ5. ΘΟΡΉ ΠΡ ἴῃ οὰ ἔγαπάθ, {πὰ ΑρΟΙἤποηι 

9 ἘῈ 
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ἀροιρὶι γν. 1129, παν γογϑνῦῖῖα ἀοἱ Ὁ]ιἸοη θην, «μιὰ 
ΤΏΟΧ ρου ιβδίμιθ ραμιϊαν, 1)1ι Ἰαπηθηϊαιιο! τι5. 11-- 

. ἀπ] θη. ἰογιιιογ ἰαπηθ. ΠΔΟΓΙΣ ΟΠ γ]Δ ΠΣ Ῥγοσδάιϊ ν. 

1200, 1251: νἱηάτϊοομι οχϑροοίδηβ ν. 1201, 1945. 
Ιῃ. οαδῖο 6 Ἰη5|Ρ18 Οδὲ μ᾽ οια5 1 ΤΘΡΌΤΩ δὲ γορίληὶ 
ἄομναμι ν. 18, 94: τὰ ρυδοοοπα ἰαρα ἀδ τοάϊια Ὁ 
401, ὅ09, δὅ32, οἱ ο]οιίαιιο 46 νἱοϊουϊα γθρὶβ νυν. 482 
544.7γ. {πὲ 1] ιοιϊαιο γθὶ το] οδιιβϑιλα πλαϊα ϑ Πρ ΓΑΡῚ 
οοηβ6ῖ. 

ΟΙοῦα 8 σοΟμροβιῖαβ. 6. ΠΟΡ1Π}8 θη 5. Αγ 
ΘΙνΙ5.,). {π| ΔΡΒοΏ Ο ΤῸΡΘ τορι] σὰ ργοδριοιπαὶ οἱ 1 
(Ἰδοῦ. δΘηδίου τὰ. 1ηδἰὰγ 80η 185 ἔδει γ. 
1270 544. Οιογθδαίΐας βδαηὶ ἀποάφοϊμι (11... {Πα 6 
ἀοοῖα αἰζογοαιῖο, πἴραμι ἀαοάδοϊμ ἀὴ φαϊηάφοϊπι οΠο-- 
ΓΘ 5. 5115 510 ΑΘβοΠγ] 15, τὰ ν᾽ ϑῖτιΡ ἀἰρπχθη ἃ, τὶ 
γιοάο πο, πιο Ἀ{ΠΠπ|πη} ΠΠΘ 11. τι ΤῸ5 ἔθγοθαῖ, 
Ῥυτθηλ5. γοσθρίαμι. (λα. ολ 46. πὰρ τὸ πᾶργαμὶ 
ΘΥΔΠΙΔΔΙΙΟΙ ΘΟὨΙΘΟΙΠ.15 ΡΟΙλπ8. {λπὶ (ΘΒ. 1 Π]Ο 115 ὨΔ1] 
νι ἄδην, ποήαα τ|1ὰ σαγμλίαιν γὰϊ10., ον ἀαἤημ5 
δι Βῖο γν6] δ]1τοῦ ππιηθιιι8, [4 {ογίαββο νου ηλ., Δ}11-- 
4πιοῖα ἰοιροῦα ἀποάδοιϊι ἰαπίϊιη ΟΠ οι 5 5016 10] 
ΠΟΛ 6 ΟΧΙ 1105 6556 ἃ ΘΠοΟγορΟ, μοβίοα γοΓῸ γψϑ] 80-- 
ῬΒοΟΙ, γν6] Αοβοθν]ο σομοοβϑιιηλ 6686. ΤΩΔΙΟΡ ΘΙ Ὠϊι-- 
ἸΟΙ ΠῚ. 400 ἔογια 556. τη προ] αὶ ἐλ] «πδοριδι : 
Ἰπορία γθνῸ νι οιαν δὰ ορίῃϊο, {851 τη16 ἃ} 60 ἴθηι- 
ῬΟγ οοδοίτιβ ἔποντῦ ροοῖα δά τοοΙριθη05 σα 601}, 
ΠΘ4α6 ΔΩ ρ} 15 ρ]ασπθινιὶ οΠογιιθ οι ροϑιίιι5 6 ἀπο46-- 
οἷμχ ΟΠογοα 15. ὅ'6η 65 ΠΟΒ.11,) ΠΔΠΥ 5 ἀγτηδι προ παι 
(γν. 1273, 1507), διμι τἀηχο ταν α 11, οαγθηϊο5 ΓΟ-- 
βόγα δά ραρπαηι πδοοβδα!10, Ιἀθοάια. ἀοιαὶ το οὰ 
ν. 72. ἴὰ ομηθβ 4πὲ6 ἀϊοιηλ σΟΓΏλαΓ. ΒΆρΙΘη-- 
τὰ οἱ τηράοϑβιϊα: τπιοάοδία γοριηδηὶ γον ἴα" ν. ὁ 99, 
340 : τορϑηλ ρῖ6 βαϊαίδηιν ν. 715, ἤθατθ απ οἃ-- 
τρὶ ΠΡογα ταῖο τη ργοπίοημάα βοιιθηίια (6 115. {86 
5101 ΠΏ 5. Ρ] σου, το ἦς ογθάα]α πιθαΐο τορι μδθ, 

γν. 439 54... πιοάο ἄς οχροάπιομο πρυπάθηϊοι ἃ 

τορο διβοορία γ. 791. Πταχαο «αι αἱ οὐλμὶ δά α]4-- 

ἰἴομο Ἰοηρο οὶ ΠΡοΡο τοργομοηάδμι (πιὰ ΤΟΡΓΘ- 
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᾿ιοηἀθηάα νἱάἀοιιαν τἢ τ θῖ15. ΔΡΑΠΊΟΘΠΟΙ18., Πρ ΡῸ 
οἰἴαπλ Ἰπἰου οοῖο τορο ΠΟΡΡΟΡΘ μὰ. οἱ «ἰοιοϑίι Ομ. 
ΡΙΟΠτοαιαν ΟἸνιαρπιηοβίναθ ν. 1391, 1329. 54{. 
1345 544... ποίμιθ ἈΠῸ ΡΒ ΜΘ ηΪΟ, «πο αθο ρτο- 
ίογι, αὐ δχοιιβαηάιν Οἷτ5. 500} 115. θΟΓ ΠΟ ΟΠ ἊΨ. 
1124. ῬοΥιὶ ἀητὸ ὑϑϑιδίθην Δοριβίο,, οὐῖι5. Ἰρηᾶδ- 
ναι σΟὨ Ομ τ}... ΘΟ ρυρ ΔΗ ΟΠ} Οἰτι5. 58 10}}1-- 
ἘΠ5. ρου ηοβοῖιῖ. ΟἿΣ Ττογ Ποῖ. ΟἸ γιδοηθδίνρα τον. 
1598, 1549, 1507. “Γαμιοι τἀν άἸται15. ἈΠ 14 5οηϊ-- 
115 ἴῃ Ομ 11}}18 ΘΟΏΒΡΊΟΙ ταν ΒΟ ΟΠ ΕΠ 5 ἸΠ1ΟΥ 688, Ππ|88 
ἐογιιαῖαν. αὐάιτο οἰλθηοῦο ΠΟΥ 1 το ρῖ5. 1)}6 ἢδο 
6 ἀἰχὶ δά ν. 1270. [ἃ νϑῦὸ πα χὶηα Π5Ί]ΡῊ6. Οδὲ 1 
115, 4086 ργοΐονε ὁποῦ, {πο Ομλο5 ἢϊο Γ 8. ατ|ὰ6 
δουαθίαν., τοίου δά γαϊϊοηο5 αἀἰνιηδθ, αὐ ἴνὰπι 1)18-- 
ῃδ6., δά ρ᾽οιαΐοην 4} Δραιθιηοηο ἰαοβᾶμν, δ (415-- 
οονάϊαιλ ἀοπηοβιισαση οΘη 4πὸ 1 Θηδι1}}, {π|. τῇ 

βοηογο Ῥοϊοριάδιτμ αποιϊουιαΐομ οχοροοαὶ, δὰ Επ-- 
τἸδην ἀὐᾶοοοβ ριον δὸ ᾿ΓΡοιμοβ. ρμῃϊθηίοιῃ. 81-- 
ΠῊΜΠ]ΠΠΠλτι5. Ὠτιτι5 ὉΠΟΥ͂ οϑὶ 15). {πὶ ἴῃ Ῥουϑὶβ θα ]ὰ 
Χμ οῖαν. 

8. ὁ 6 πἃ ἴἴὰ Θοιηραγαῖα. (οηβριοιπηῖαν δοάθβ Δρα- 
ΤΠΘΙΟ.15, ΤΠΠΔΡ ΠΣ ἰθοῖο 1ηδι4οἱ οἰιδῖοβ 1 Θὰ 506 ηδ6 
Ρᾶγιθ. {86 ἀἴοὶ 501οι ϑεολογεῖον, ἃ}05 {πὰ πιοχ 46-- 
Βοοηάιι, δοάθϑ ᾿ἰτη5. [ἢ πηράϊα αοάϊππμ ἔγομίο οβὶ 
Ροτία ἰαϊα, {πῶ ἀργία σοηβριοι αν 1ΠΊΘΡΊΟΡ ἀράπιηι 
Ρᾶγ5, Ποιά «α!άθηι τη] η1α, 564 αὐΐα, ἴῃ (μιὰ πηθάα 
αϑὲ ἅγὰ ἀοηχοϑίιοα (γ. 980), ἅ}1 βδογὰ ρᾶταὶ Δραϊηο-- 
πληΟ: ΡΙΌΡΘ {π8ηὶ ἰΔθγιιπὰ ΡΟδιταη οϑὶ, {πὰ ἰαγαίαν, 
1ῃ “πᾶ ΠΟΥ τπι18 ἸΔΟΘῊῺ5 σογηλμν ν, 1301, 1396. 9} 
δοίμιιδα, τὶ γιάοιαν. Αηΐθ ἀθάοβ ροβιῖδθ βιηϊ ἀδουιηι 
ΤΠ] ΘΊΏ 65, ΘΟΙΓῚΠ), τιὶ γι θῖπν, {πὶ γοσδιῖαν ἀγώνιοι, ἴῃ 
ἢδο ἁπιῖθηλ [ἌΡ ι]α ἀϊδογὶθ ἀοϑιρηδπίθν γοςάθιο δαέμο-- 
γνὲς ἀντήλιοι, 41ἃ γΘΡ5118 ΟΥΊΘΏἰΘΩλ 5010 μαΐθηϊ δοίίο5 
γ. 477. Τηϊον Πὰ5 δϑὶ πηὰρὸ Δ ρο]]ηῖβ γἱα 15 (ἀγυκάτου) 
γ. 1008 : ρνδθίογθα [ον!β οἱ Μθυοαυ, {πὸ5 οπηὶ Α Ρο]-- 
᾿τὰς δάοναι γβϊθηβ. ργᾶθοο ν. 407. [ἢ αἴτογαὰ ραγα-- 
ΒΟΘΏΤΟΓ 1) ρᾶγι6 [δγὶ γα γγϑι15 τηῶγο, {π|π δοοδάπηϊς 
Ῥύάθοο, Αρδῃηθηη0. Οἰτιβτι6 φΟμλ 65: ᾿πα]ῖονα ἔδγῖ 



ΧΧΙΠ 

νἷα ἢ ἀγθ θη, τὐχὶς αοοσάϊι Δοριβι 5 στὰ βαίο!]}- 
"115. ΟἸνιοηνηοϑίνα οΧχ 1ρ515 Θρ Θά πταν ἀρ Πθιι5, Ῥεδο-- 
τογθα ἢ 1088 506 ηὰ 8} ἁΙδγὰ ρογίδθ ραγῖα νιάθιιν {{||586 
δῆτα ΠΑ "Δ ου}1 πα] Πουττ 9 σοΟμηπιοπιοιαῖα ΟΠΟΟρΉΙ. 
878... 1 οχ πὰς δρυθάϊιιν ΟἸγιδθπηποβινα [χὰ ΟΒοο-- 
ῬΒοΥΙ5. δαϊαὶ Θαἄθπ) ΟΠΔΏΙΠ10 ΓΑΙΙΘΩ86. ΟΟΠΙράγαΐα δϑῖ 
δοοπα: 101 ρδΡΙΘ ἀίααθ πο Δρουπαηίτι τᾶητιὰθ. οἱ 
ἴηῖπι8. ΘοΟπβριοϊαα αν ΘΟΡρονὰ ΑΘΡΊΒΙΒΙ οὐ ΟἸγιαθιμμο-- 
βῖγαθ, [ἃ πιοάο πυπίαϊτπ, “πο ἁάἀάππιμι 6δὶ δαραϊ-- 
οὔαπὶ Δραιμθιηηοηῖ5. Οὐδἰδυί 1 ποδίγα ἱγᾶρορα α 
ὨᾺ}]1|5 νι δῖαν [1556 Π1π15 ἸΔ τ 6 ΠΠΠ]ΟΓῚ5 τι8115. Δι- 
46 {αι ΟΠΊ65 506 ῃ8 6 βᾶγ 65 ΘΠ ΠΆΠ ον αἸδιγ  πϊαο 
6556 80] θγθηΐ, ργοθ θα} 116. οδὲ Παϊιϊδοι!ο τυ] ]ουτιηὰ 
4} ἅ]1γὰ ρᾶγιθ ρογίδθ ορροϑβιίαμπι ἔπι1556. δἰ θυ} ἃ6-- 
ἀϊποιιηι, 01 ἀδρογοηὶ δαΐ δοῦν δαὶ Πποβριίο8. 



ΟΟΒΗΕΙΘΕΝΏΛ. 
Φ 

[πη (οχίι: Ψν. 188. 1. παρϑενοσφάγοισιν. -- Ὁ, 213. 1. καλλεπρώ- 
ρου. --ο Ὑ΄. ὅτ7. 1. οὖν, ᾿ 

ἴη Νοίΐβ Οεἰιἰ οἷα: Νν. 80. 1. ΡΠ... -- Ψ, 184. 1. χράνκε Μ. 
ΒΙοπ; ---- Νν, 5819. 1. χκατεψάχαζον, πὶ ν΄. τῦδ. 1. ἀπίορε- 
πυϊί. 1. ἀεὰ!. -- ν΄. 809. ἀεἰα Τ. --ὀ Ο ὴΤ͵, 893. 1. οι. -ς 
ν. 1010. 1. ἀγυεεῦ τ᾽ Τ΄ Ν. εἰ ἀεῖε ἀγ. Τ.-- ν, 10δ9. Δάάε: 
πολυετεῖς Ν, 

ἴπ σοπιπιεπίατίο. Ὁ. 103, Μ΄, 40.1. 3. 1,4 ἔ. -- Τ΄, δ0. αὖὅΔο: 
διπι Πα ἶΒ ἔοι 5 οι. Ὁ ἀ. ΧΥῚ, 211. - Ρ.- 101. 1. οι. 1. 
Βοη 1]. --ἴτ Ψ,, 88 .--- 91. 1. σοπιροΓεγὶβ. -- Μ΄. 99. 1. 2. 
1. σπ. 848. --- ΡΨ». 115. ]. 1. ἀσῖε πἰριμη). -- ρΡ. 18]. 1. 15, 
Ἰ]. λαιοστάτης. -τιὀἮ Ὁ. 133. 1. 18. Ιεριὲ ἰαεάα ὑτὸ μίπα 5. -- 
ν. 2τ9. 1. τ. 1. στόλος. --- Ρ. 18δ. Νν. 298 -- δ2ὅ δάάε ΟἹ. -- 
Νν. 861. 1. 4. 1. ψεύδευσοι. --- Ψν, 808 ἀεῖε: οἷ ἃ πὲ 4 6 --ς 
γ. δ; δ δὲ 151. Ἢ 1 ΝΟ ΤΟΥ ΟΡ ΕΥ̓ -- ς, 16,1. 1; 5, 
1. ρυϊάδη, --- ν΄, ὅ51. 1. 8. 1. 4φυδεὲ διί(εξϊοϊο βίον, “αὶ 
ν. δὅθυ. 1. 8. 1. νοινίδ. -- ΨΝ. 600. ρέοὸ «αἷς οἰ! αἱ α ]. 
Ιαπι δ ἴδ έϊον 6. -- ὑν, 088. 1. ΧΝ ΤΙ, --- ν΄. 1280. 1. 5. Ι. 
πιοίι αἰ. --- Κ΄, τὸξ, 1, 7. μοῖὸ ρυπείυ! ροβέ Η δ᾽ ἀπέ ευ κα, 
--͵ῆ͵Ν. 800. 1. Ζ. 1. ᾳυοί, --- ΨΚ», 844. Ἰ. τεϊί4υδ. - ΡΨ, 
868. 1. 2. 1. ποῖ μ'Ὸ πὰ πὶ. -- Κ΄. 916, 1. 15. δἀάε. ΟἿι. 
485 (506). - ΝΥ. 980. 1. υἱι. 1, ΔΙ δ γὰ πὶ. 
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ΒΡ 
ΤΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑΆΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΦΥἍ4.45. 
ΧΟΡΟΣ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 
ΤΑΛΘΥΒΙ͂ΟΣ ΚΗΡΥΞξ. τὴ 
ΑΙ ΑΙ ΤΕΜΙΝΟΩΑΝ, 

ΚΑΣ.Ν4Ρ4. 
᾿ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

ω-. 

Ῥογϑοπᾶσαμι ἱπᾶϊοὶ Ὀρέστης, Ἡλέκτοα,, Τροφὸς δἄϊεοί! πῃ Τ΄., ὁ 
Ομοθριοτῖβ, αὐυᾶ6 Αρδιηιθιηοι! δάμδογευδί, Ποϊηᾶθ. βἀάιίαν ἱπ 

ΠΑ, εἰ Τ.: ϑεράπων ““γαμέμνονος ὃ προλογίζομενος; οὐχὶ ὃ ὑπὸ 

“Π)γίοϑου ταχϑεὶς φύλαξ (04. ΙΨν, ὅ24.}.,) Ξαμπιΐδ 6. ἥμθ διβυιπεηίὶ. 

“ὁ 



- 

ΥΓΠΟΘΕ. ΩΣ. 
"- 

Ψγαμέινων εἰς Ἴλιον ἀπιὼν τῇ Κλυταιμνήστρῳ, εἰ πορ5 
ϑήσοι τὸ Ἴλιον, ὑπέσχετο τῆς αὐτῆς ἡμέρας σημαίνεῖν 

διὰ πυοποῦ. ὅϑεν ὀχυπὸν ἐκάϑισεν ἐπὶ μισϑῷ Κλυται- 
μνήστρα, ἵνα τηροίη τὸν πυρσόν. χαὶ ὁ μὲν ἰδὼν ἀπήγ-: 
γειλεν' αὐτὴ δὲ τὸν τῶν πρεσβυτῶν ὕχλον μεταπέμπεται 
περὶ τοῦ πυρσοῦ ἐροῦσα᾽" ἐξ ὧν χαὶ ὁ χορὸς συνίσταται" 

᾿ς ἔφη ρμοϑβί σημαίνειν. 

“μεταπέμπεται 

οἴτινες ἀχούσαντες παιανίζουσι. μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ καὶ 

Ταλϑύβιος παραγίνεται καὶ τὰ χατὰ τὸν πλοῦν διη) εἴ- 
ταὶ. ᾿4γαμέμνων δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρχεται" εἴπετο δ᾽ αὐτῷ 
ἑτέρα ἀπήνη, ἔνϑα ἣν τὰ λάφυρα καὶ ἡ Κασάνδρὰ. αὐ- 
τὸς μὲν οὖν προξιςέρχεται εἰς τὸν οἶκον σὺν τῇ Κλυται- 

π.. 2. πορϑήσοι επὶϊ. ΒΙοπιΐ, 
πορτήσοι Α. Ὑ. πορϑήοει Υ, -- 
ὑπέοχετο ὁπι|. Α. ΒΕ. Τ. ἰηβοτίο 

Ἰ. 1. παικυάζουον Ἀ. ἢ. 

Ι. 8. Ταλθύβιος. Νιμὶ 
ἀθ ἰοὺ ποπιῖηα ἰπ ἰρ88 ἱτᾶροο- 

σκοπὸν ἐχάϑισὲν 
ἐπὶ μισθῷ" ἱπνρηίυσι. συδηι- 
τηαίϊεῖ, Ουξίοθ 116 δέ βούνυξ 
Αἰγϊάδνα τη, ἀροπάαπι εϑΐ εἰ ψποά 
ἑἰα οέ τορῖδ. τοῦ σοὰθ πὴ Ορὰ 5: 

Ι. δ. τὸν οι. Α. ἢ, Τὶ -- 
οετί. Ηος 

εἰἰατὰ δοΟπιπηδηΐ8 δεξί δ. δηλ) δ- 
ἰϊοαβὶ ΜΠ} ΪΠῚ6 
ΟἸγίδοπιποβίτα. αὐ 9ροηΐθ δο-: 

ἐοαυμέ δὰ δοῆδθβ τγϑρὶβ. ααππὶ 
πον «αἰϊαυϊὰ δάθββθ βϑηίϊδξ ὁ 
Ἐδογι ἤςο 1, 

. 

5όη6 5 σοηνοσεξ ᾿ 

αἴα, πδαὰθ εοϊπιιβ), ας ἑοσιο- 
νου ρΥαπιτη αἰϊουβ ΑΘΕΟΠ Πα πὶ 
ἄε ''οὺ δορίίαν᾽εβθ. Ταϊπθη ρὲο- 
μα}}16 δβϑέ σοὺ πὶ ἰΐα 6 πάρεγθ, 
4 πὶ ΟΠ ΠΟ ὈΥΙ ΠΟΙ θ 4115 Ασα- 
ΤᾺ ΘΤΉ Ομ ἷ5 μὕδερο βἰΐ ΤΑ] να 
ἃριυά Θρίο08 εἰ ἰαοῖοοβ ρορδίδῃ. 

ἢ 10. ἑτέρα ἀπήνη. Νοὴ 
Ε8(15. ρμείεί, «υοΐ εὐυτγάβ Αρσαᾶ- 
“ΤΩΘΙ ΠΟΙ ΘΠ ΒΘουίὶ βἰηξ, 1ἃ ββῃδ 

ΡΓΟΡΑΌΣ 18, ἴρεὸ Γοοῖο οὔατα δαυπὶ 
ΒοΪυτ γϑοίιπι ΘΕ558. {Ἰ π ρ]δίσ: 
ΤΘη). 

Ὲ 

10 



1 ΑἹΣ ΧΟΥ ΔΌΣ Υ. 

μνήστρῳᾳ. Κασάνδρα δὲ προμαντεύεται, πρὶν εὶς τὰ βα- 
σίλεια εἰςελϑεῖν, τὸν ἑαυτῆς χαὶ τοῦ 4γαμέμνονος ϑάνα- 
τον, καὶ τὴν ἐξ Ὀρέστου μητροχτονίαν, καὶ εἰρπηδῷ ὡς 

15 ϑανουμένη, δίψασα τὰ στέμματα. τοῦτο δὲ τὸ “μέρος τοῦ 
δράματος ϑαυμάζεται ὡς ἔχπληξιν ἔ) χον χαὶ οἶχτον ἱχα- 

γόν. ἰδίως δὲ «Ἵϊσχύλος τὸν δπις μεῤλ ον ἐπὶ σχηνῆς ἄναι- 
ρεῖσϑαι ποιεῖ" τὸν δὲ Κασάνδρας σιωπήσας ϑάνατον 

νεχρὰν αὐτὴν ὑπέδειξε. πεποίηκέ τε Αἴγισϑον χαὶ Κλυ- 
20 ταιμνήστραν ἑκάτερον διισχυριζόμενον περὶ τῆς ἀναιρέ- 

σεως ἑνὶ κεφαλαίῳ" τὴν μὲν τῇ ἀναιρέσει ᾿Ιφιγενξίας, 
τὸν δὲ ταῖς τοῦ πατρὸς Θυέστου ἐξ Ατρέως συμφοραῖς. 

᾿᾿Ιδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοκλέους, λυμ- 
πιάδι ὀγδοηχοστῇ, ἔτει δευτέρῳ. πρῶτος «Αἰσχύλος ᾿2γα- 

ρήγει «ΞΞενοχλῆς ᾿Αφιδνεύς. 
26 μέμνονι, Χοηφόροις, Εὐμενίσι, Π]ρωτεῖ δατυρικῷ. ἐχο- 

Προλογίζει δὲ ὁ φύλαξ, ϑεράπων ᾿Δγαμέμνονος. 

ϑαυμαστὸν ἐστι ὡς ΕἸ. 
Θυοά οπι. Κ΄, 

1. 10. 
--- ἔχον Α. ἢ. Ὑ. 
(οί Ιοου ἰΐα ὌΧ θη: ὡς 

χαὶ ἔχπληξιν καὶ οἶκτον ἱχανὸν 
ἐμποιεῖν, 6 πιεσα ὀοπὶ σίγα, υἱἵ 
νἱδοίαγ, αιΐα ποῖ ἰμίε]] δία. οὐ δΐ 
5 νυςῖβ ἔχον. 

]Ι. 11. ὑδέως., φϑουθδυῖίον. 

ΒΙΟΜΕ. -- ἐπὸ Πργῖ. Βίδηϊ. 
οοηΐ. ὑπό, αὰ]ὸ πο Ορα8. -- 
ἐπὶ σχηνῆς πο Ββ8.18 δοοσι- 
γαίς αϊοίαπι, 564 πῃ ἴα]86, 
απο ΠΟ ἴῃ ἴρβᾶ βοθηα οὐσοἰήϊ- 
(ὁ Αρδηῃιθῦῦπο), 8δί ἔδηιθ. ἴπ 
60 ἴοοο μΡοϑί βοοπῆῆὶ, 4πἰ γΡ0- 
βΒίοα σοηῃϑμρίοϊί τ ἴδῃ ἷθ δοαϊιηι 
ρου ί5.. υἱὐ φυδΒὶ πιιρδαίυν 506- 
Πῆ6 δι} }}}{115. 
οἴϊοα Βᾶθο {Ππδαΐνΐ μι ᾶγΒ. Π0ὴ 
βΒοοα ἀρρο]  αΐαν,, 564 ποοςχύκλω-- 
μαι πϑαᾷπὸ (αθη μεαν] οι ογγδέ 
14. 4 Οὐ, ἢ 4υΐθ 085. 8]1- 
αὐὰ {ταρτοῖ τορι δοβοηίδέα!ν, 566-- 
πῶ ποπΐη 6 σοι ρΙ οπ ϑηαϊ, Δ- 

ἀθ. σφυρὰ διυάϊξαν οἰαπηοῦ πον - ὖ 
"ναὶ Αραπιθπ πολ 8, αἴ οογίο 

Ιᾳβία ααἰάφηι ἀϊ-' 

εοσποβοδίυν ΙΟ615. ὈΠῚ σαοᾶθϑ 
Ρανδία εβί., ἃ. βρθοίδίου 5... νοὶ 
δηΐίοαιιδηι δρουϊαπί ἰαηυδα6. 
Ξ8115. Δρρδιεδέ εορ᾿ίαν!εδο συ δπι- 
χη δαί! οσ ΡΟ. δὶ πα πὶ 6 110 ο14-- 
ΠΟΤ 6 γΕρΊΒ, σααστη δἱ πῸς ορρο- 
παί;: τὸν δὲ Κασάνδρας σιωπήσας 
ϑάνατον. ἘΠ᾿ Ἰος ἱρβιπι οτᾶΐ 
Ρδουϊ τ 6 ἰκ Πὰς το. φυῇ Α Θβοῦν- 
Ιὰ98 σ6ηπη πὶ “ππο θη πὴ ΘχΠΐ- 
Ἰν}Π.. 51 Ιορνοίατ ὑπὸ, ἱπορίαηι 
Θ58εῖ. ἰδίως. 

1:19. ἀπέδειξε ἯΙ. “Φ 
Ὁ ὼ ἑνὺ κεφαλαίῳ, 

Ἀϑοθιμίϊουα πὶ οὐδέ Βάοὸς Ἰοσαεῖο. 
ΟΥορον5 ἀθ 1110, οἰΐζαίι5. ἃ 
Βιάδθο Οομηηι. }), 6. " 124: 
ἑνὶ δὲ κεφαλαίῳ, τὰ μὲν ὑψηλό- 
τέρα ; πρόςα; “ξ ην ϑεότητι, τὰ 

δὲ, ταπεινότερα τῷ συνϑθέτῳ. 
ΒΙ,ΟΔΙ, 

.. 22. Ὀρέστου Α. Β. «Αἱγί- 
οτου ἘΠ. : 

Ι. 24. ὀγδοηκοστῇ δι). ΔΘ. 5. 
νεῖ εἰχοστῇ ὀγδόῃ. ἀρνα 

]. -3ὅι πρῶτος σατυρικῷ Ε. 

᾿ ἡ 



Ὡι ΜΙ͵ΙΑΩ͂ΜΕΜΝΩΝ, 

δεῖν [ὰ τῷ 

ΑΠΑΜΕΉΝΩΝ. 

ΦΥΜΑξ. 

().οὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων, . 
ρουρᾶς ἐτείας μῆχος, ἣν κοιμιώμενος 
Σ:τέγαις ᾿Ατρειδῶν ἄγχαϑεν, κυνὸς δίκην, 

ἴστρων χάτοιδα νυχτέρων ὁμήγυριν" 
5 Καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ ϑέρος βροτοῖς 

“Μαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑέρι 
᾿Φστέρας, ὅταν φϑένωσιν, ἀντολάς τὲ τῶν" 

Καὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον, 
«“Ιὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐχ Ἱροίας φάτιν 

10 Ἁλώσιμόν τε βάξιν: ὧδε γὰρ κρατεῖ 

- 2. μῆκος ἣν Ε, μῆκος δ᾽ ἣν Μ. 6. ΒΕ. δ᾽ ἢν Α. δ᾽ ἦν 5εΒς 
μῆχος ἣν Ὑ. -- δ᾽ αἀάϊίυϊα., μ9 ἰμ δὰ, φαᾶπι ΤᾺ, Ἔχμῖυοί, ἸθοίίομΘ 
σορυΪα ἀρβίἀονυθίυχ, -- μῆχος 6Θομ, ϑέδη)]. 

ν. 8. ἔγκαϑεν. α. Α. 

ν. Ὁ, βροτοὺς Ὁ. βροτοῖς ϑέρος επ. ΕἸ. Ε΄. 

ΜΝ, τ. οἐν᾽ ὧν 6, Α. ΗΕ. -- Νειβαμν τποῖϑ ἱποϊαδῖέ Ὕ 810, ; 
ἄεξ,. Ἡδιηι. ἀο νεῖ. ΒΡΌΓ, Ρ. 4,. Ἡ. Μυδβ. Οἰχ. Αεβοὶ. Ῥ. 14, 
εἰ ΥὙ6]}]}, 

ν. 10 βᾳ. Τία Ψεη. Ε΄, ΕἸ. Ἡ. ν, 1, δέ, ἐλπίζων 6. χρατεῖν ἐλ-- 
πίζω Α. Τ.΄ Νν. ἐλπίζει οσοπὶ, Ηδεδίϊι. --- ΑἸ(ε πὶ Ἰδοίϊοπθοι βὶς οχ- 
Ρ᾽ σαί ΚΒ οἰ 5: ..γ18 ν ΓΙ ] 6 ἢ γαρῖμδ6 ΘΗΪΠΙ ΠΗ τ 6 ὙἸΠΟΘΓΘ δρΡ6ΥΟ. “ἐ 
Αἱ ἔπι ρον οαπὶ χραχτεῖν ἰσπσοηβ οὐαί. ΝΙΝ 116 δἰρηὶῆς- 
τα ρΡοίεβί ΗΒ: .υ᾽έα οἰ δηλ απ ΒΟΡΟΙΓΪΟΓΕΙΙ ΒΡΟΘΓῸ δΥΔΒΌΓΌΠΙ, 
Ϊὰ εβί : εἤεοίσσυμη 1ἃ οὐρὰ ομίαί. Τὰπι σελὸ ᾿πδι αἰ αυ, 4088 
Βίγω! γερῖηδ., Ὀαγίΐοθρ5 υἱἀουοίθι ἨοΟν 401 Αρδῃιδιηηθμὶ οδί ἀ6- 
ἀτἰββιιη 8 (84), εἰ ἄς αρίτεϊο τερίβας ἀοϊοί (19, 38). 

ΕΣ 



0 ΑΙΣΧΥΠΟῪ 

Γ υναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ. 
Εὐτ᾽ ἂν δὲ γυχκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ᾽ ἔχω 
ΠΤ ὐνὴν ὀνείροις οὐχ ἐπισχοπουμένην 

μήν, φόβος γὰρ ἀνϑ᾽ ὕπνου παραστατεῖ, 
15 Τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ, 

᾿ πον ἡ Δ ͵ Ὑ - 2 οἷ 

Ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαι δοχῶ, " 
Ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέιμινων ἄχος" , 
Κλαίω τότ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων, 5 
Οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ' ἄριστα διαπονουμένου. 

40 Νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων, 
Πὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 
ἾΩ χαῖρε, λαμπτὴρ. γυχτός, ἡμερήσιον 
ΟΦαος πιφαύσχων χαὶ χορῶν χατάστασιν 
Πολλῶν ἐν ᾿“ργει, τῆςδε συμφορᾶς χάριν, 

ΟΡ ᾿Ιοὺ ἰού. 
᾿γαμέμγονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς 
Εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 

Ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι 
Ἐπορϑιάξειν, εἴπερ Ἰλίον πόλις 

90 ἱβάλωκεν, ὡς ὁ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 
“Αὐτός τ᾿ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι. 

Ὑ 11. Οοπιμια μοβέ κέαρ Π4.., 1ἃ ᾳαοᾶ ἱπιγλθηβδη) γᾶ! μὲ- 
ἀρ ϑρὶ 

112, εὖτ᾽ ὧν γεν. 1. ΕἸ. 

᾿ 14, ἐμὴν Βῖμθ σοπιπιαίς. Α, δμοὶ σοὶ, Βίδη]., ααοᾶ ᾿ππριηΐ 
οὐπὶ 18, 486 Βαααμηίαν, Οἀὁὸ πθ0λ Οριβ (ν᾽ 46 Οοπιπι.), ἘΔΟΙ] 8 
φΟΥΙ 6 65. ἐμῇ (εὐνῇ). 

Ψ, 16. ὅτ' ἂν 6. Δ. Β-. ο 
Νν. 11 ὕπνον Α, --- ἐκτέμνωγν θη. Ε}., δὲ πιᾶπὰ δηίίᾳυδ. 

ΒυρΥ βου ρία τη ἐν. 

Ν. 21. Ροβί δυπο. νογϑαπι ΘΧο]απη δύο ἰοὺ ἰού ροβὶία ἃ)» ΗΠ δύ πι.. 
δεῖ Ἰιδες βροοίαίαν ἃ οημαίνω (26), Β8Ε|864116 ΘΧΟΙ ΑΒ ΔΙΙΟ π8. ᾳὰδε 
πε ρΓί0 ἀϑρθοίαϊ! οοηβοηία θα οδί, ποδί ἴῃ ὦ χαϊρε. 

Υ. 22. λαμπτήρ, νυχτὸς ἥμεο. Ὑ' λαμπτὴρ, νυχτὸς, ἡἧμερ. Α. 
ΘΙ Ἶ]6 5. 801 Ἰοοἱ ν. 205. οὐ ῬΕΙ͂.» 90}; ἦμαρ ἐκ νυκῖος. Ἐθι ποδίγο 
Ἰοοο βόϊι0].; ἐκ γυχκτὸς ἡμέραν διδούς: «πὸ ἴρ88 μοι. 8 γεβρίοὶ νἱάε- 
{υν ᾿Ἰσοίϊο. 

γ, 28. νῦν φῶς Μ΄ ῃ, ἐὸ ἔμ μδδ' μὴ πιφιοχων Ἀ, -ο χωρῶν. α. Δ. 

Υ, 20. σημαίνω Μ, Ο. Α. ΒΕ. Ὁ, οημανῶ Ὴ ν, Αἱ ἂν ποὺ 
γοῦθο ἀρ ομὶ ἰοὺ ἰρύ, αυοὰ ἱρβιιη) δ μῸ 0 Β[ 5. ἃ), 

χα εὐνὴν α. Α. -- σοιϊηηι Ροχί δόμοις Αν ΎΤ,, γα δρονι 

τάχος: οἵ τενενα ἄσπι δαογα [ἀεί ! ΠΝ 



υ Ὁ 

ΑΓ ΜΕΜΝΩΝ. ἢ 

Τὰ δεσποτῶν γὰρ. εὖ. πεσόντα ϑήσομαι 
Τρὶς ὲξ βαλούσης τῆςδέ μοι φρυχτωρίας. 
Τένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλὴ χέρα 

85 ᾿ἥναχτος οἴχων τὴδε βαστάσαι χερί. 

Τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, βοὺς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας 
“ "έβηκεν" οἶκος δ᾽ αὐτός, εἰ φϑογγὴ ἣν λάβοι, 

᾿ Σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν. ὡς ἑχὼν ἐγὼ 

Μαϑοῦσιν αὐδῶ, κοὺ μαϑοῦσι λήϑομαι. 

; δ ΧΟΡΟΙ͂Σ 
40 4Σέχατον μὲν ἔτος τόδ᾽, ἐπεὶ Πριάμῳ 

'μέγας ἀντίδικος, 

ΜΙιενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ 4γαμέμνων, 
- 

διϑρόνου Διόϑεν καὶ δισκήπτρου. 
τιμῆς, ὀχυρὸν ζεῦγος ᾿αἰτρειδᾶν, 

48 στόλον ᾿“Ιογείων χιλιοναύταν 
τῆςδ᾽ ἀπὸ χώρας 
ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγάν, 
“Μέγαν ἐκ ϑυμοῦ κλάζοντες ἀρη, 
τρόπον αἱἰγυπιῶν, 

50 οἵτ᾽ ἐχπατίοις ἄλγεσι παίδων 

Υ. 29. ἐπορϑριάζειν (;, ἐπ᾿ ὀοϑριάζειν Β. Α. εἿ 
ν. 30. ἀγγέλων Τ|νι. ΕἸ. Α. 

Υ. 22. εὖ πεοὸν παϑήσομαι Βυϊᾷ, δ: ν. τρὶς ἕξ, τ 

ΟΊ, 83. βαλοῦσα ϑαϊᾶ. 1. ο. φρυκεορίας Α. --- τῆς ἐμῆς Βαϊά, 
Ῥμοί. 

ν. 81. φϑόγγον ϑοιάίΖ. β'πθ 108, Οἵ, Εατ, Πίρρο]. 408, 
ὝΓΕ.,1.. : 

γ: 58:. λέξει "ὡς ἘΝ 

Υ. 39... καὶ οὐ (, Δ. κ᾽ οὗ Γ΄ κοὺ Ἐ, ᾿ 

ν.. 40. ἐπὶ Α. Τ. Ε. --- Πριάμῳ .. Α. Β. Τ., ᾳυοὰ τεοορὶ 
Ῥτορίεν δυείοτ ίθ ἃ. οἱ εἸοραν ἴδεν βίνποίατδα. Ἅα]ς. Πριάμου, 
εἴ κ5ἰο ὅο]ιο], αν. ΡΙιοοη. 240, εἰίδηβ ν. 40 εἰ 41]. 

Υ. 44. ᾿ΤἹτρειδᾶν, α. Ἐ. Π. ν. ᾿Δερειδῶν Α. Τ. 
«Γ΄ ν. 45. Ἴλιον αὐτὰν ν. 1. ΕἸ. εἴ 5... 

ΟΝ, 40. Ροβέ Βυμο νεγβιιπὶ ἰδοῦ ἰπ οοἄ, απ. 8480 δὰ 
Υ. 1046. 

Υ. 41. στρατιώτην Α. Β. 

Υ. 48. κλάγξαντες γ γ τὸ 3ε ὁ δί, 

Υ. 80. ἄλγεπι ποδῶν Α. παν ποδῶν Ὑ,, ἄλγεσσι παίδων ν, 

χὰ 



Β ΔΙἊἋΣΧΥΖΟΥ 

ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται, 
πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι, 
δεμγνιοτήρη 

πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες" 
δ Ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἢ τις ᾿Απόλλων, 

ἢ Πάν, ἢ Ζεύς, οἰωνόϑροον : ἃ 
γόον ὀξυβόαν τῶνδε μετοίκων, 
ὑστερόποινον 
πέμπει παραβᾶσιν ᾿Ερινύν. 

60 Οὕτω δ᾽ ᾿“τρέως παῖδας ὁ χρείσσων 
ο΄ ἐπ᾽ “λεξάνδρῳ πέμπει. ξένιοὰ 

Ζεὺς πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς 
πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρ]),. 
γόνατος χονίαισιν ἐρειδομένου 

65 διακναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις 
κάμαχος, ϑήσων Ζαγαοῖσιν 
Τρωσί ϑ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὕπη νῦν 
ἔστι" τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον" 
οὔϑ'᾽ ὑποχλαίων οὐὔϑ᾽ ὑπολείβων 

ν ὅ3. δεμνιοτῆρε Α. 
Νν, ὅ4. γόνον οομΐ, ΔΙΘΒΡΥ. 
ν. δὅ. δαΐων ἉἈ. : 

ν. ὅτ. σοιηπα μοβέ ὀξυβόαν, πο ροβί μετοίχων Ῥᾶμιν. 5, Β, 
ΒΙ], Ὑ0}}.,. 4] μετ. Ὧ6 ρυ}]}}18 Ἰη!εγργοίδίιν. 6 οἷά ἴῃ 8115 Βεάεν 
ΕΧρ]δὶ, Αἱ ΠΟῊ δχρυϊεὶ βυπί μ0}]}}, 8βεὰ ἘΕΒΕΙΒΝ, 

ν. 569. παρὰ βᾶσιν Α. 

Ν. 60. “τρέος Τ 

ν. 08. γαιοβαρὴ Τ, 

Νν. 64. ἐρειπομένου Ἐ΄, οαπὶ ρ]. πέπτοντος. ν. 1. ΕἸ, 
Ν. 65. πρωτελείοις ἘῚ. 

ν, 66. Δαναοῖσιν Θ. Δ. Β, Ψυΐϊρο Ζαναοῖσι. 

ΙΝ, 09. ὑπουλέων 6. ὑποχλίων Α. ὑποκαίων οοπὶ, Οαβδυν, 
ὑποκλάζων Ῥαὰν, ἐπικλείων ἢ. Αἱ νἱᾶς Οοηι, --α ἐπιλείβων ςοπῖ, 
οὕ {Ζ, : ' 

ΨΥ. 10. δακεύων Α. δοκεύων Ὑ, οὕτοι δαχρύων (φ6η. μῖαν.) 
Ἑοοηΐ, ΑἸ γδη 8, 

ν. 12. ἀτίτᾳ Ἐ, Ν.; 511, Ῥ, ΒΙ. ἀτιταῖ α., αυοᾶ γῥτὸ εοἄρηι 
[δεϊί. ἀτιταὶ Ἐ. ἀτίται ΕἸ. Α. Το 5), ἼΤ 6]. ὑοπδὺ ἰμ μοποῦϑδί!, αἱ. 
Ἑυπι. 2561, 5οὰ {Πν ἀτἕεας δββθί πα ὨἾ 18... πα δ ηϊ ̓ μοπονδίαδ, 
δαι6 ἁτίτης ΒΟηΒ ᾿δαδίῖνο Οτδθοα νοχ οδδὲ ροίοϑί, πιὸ ἐ{1|0 Ἰοθο 

ἀτίτας εβι πἀορουδαίϊνυϑ, ρμεμάδηβ ἃ λάϑη, πϑᾷὰθ πὰ Ονοϑίθῃ, ϑεὰ 
δὰ Βανί τείογοηάαα, ΟἹ, 0. 145, 180, 1983, 889, 846, Ῥιτδο- 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, 9 

70 οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν 
ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 

" Ἡμεῖς δ᾽ ἀτίτῳᾳ σαρκὶ παλαιᾷ 
τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφϑέντες 
αἰμνομεν, ἰσχὺν 

ο ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις: 
ὅτε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων 
ἐντὸς ἀνάσσων 
ἰσόπρεσβυς ν«ἄρης δ᾽ οὐχ ἔνι χώρᾳ, 

τόϑ᾽ ὑπέργηήρως, φυλλάδος ἤδη 

80 χαταχαρφομένης, τρίποδας μὲν ὁδοὺς 
στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων 
ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει. 
“Σὺ δέ, Τυνδάρεω 
ϑυγατεῷ, βασίλεια Κλυταιμνήστρα, 

85 τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισϑομένη, 
τίνος ἀγγελίας 
πειϑοῖ περίπειιπτα ϑυοσχιγνεῖς ; 

πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, 
-. Ἃ 

ἕεγοα ἀτέγης βοῖο Ἡδβυολ Ἰοοο εἱ(ατ: ἀτίτης, ἄτιμος, ἀτιβώρη- 
τος» ἄπορος, ἄδιχγος; 4φυδδ γα καϊ5 ἀοοσοί μϑβοῖϊνῖδϑθ ἰεχίςοβτα- 

Ῥίναι » 4.815 ιᾶθὸ δἰ(ί νόοχ, ΝΌΠα οἷα τον θα δχβίαί ἔοσα εἶδ 
ἄτιτος. - ἀτίτης εβδοΐ αυἢὸ πὸ ὑ]οϊπεΐίι 9 αἰ τίτας αἱίον ΟΙ». 61. 

ν. 15. ἐσόπεδα 1". ΕἸ. 
ν. 16. ὃ τὲ εὐοἱΐ, 5.1.) φαδηὴὶ δεααπηΐαν ΟἸΠ68, βίπα 114 

αὐοίονδίε. ; 

Υ. τί. ἀνάσσων εοπΐ, Ποτιη. Οὐυϊὰ νϑγοὸ δβί πιϑύμ]]α δα] θη 5} 

Ψ. 18. ἔνε γ᾽ ὥρᾳ οοἱὶ. αν. οἱ Βειπι. -- χώρα ΕἸ. 

ε 

ν, 19. τίϑιπεργγήρως ΔΙ. τι ϑίπεργήρως α, τῶν πὲρ γήρως Α. 
τἰϑεπερ γήφος Β. τόϑη περ γήρως Ὑ. τύϑίπερ γήρως ΕἸ. τόϑ᾽ ὑπερ- 
γήρων Ε- Νν. ἘΧ ιὶΡ εἴβοῖϊίαν, αὶ ὨΌ]] ΠΣ τι Ρύδευοδί βεὴ- 
ΠῚ. ορίϊπιδ δποίονϊ δία πἷ{ἰ 5ο] αι ᾿δοι οἴ θια τόϑ' ὑπέρ ἡρως. πνς 

“6. τό ϑ᾽ ὑπέργηρων 511. εἴ χ6}}]. εἰΐδι ὅτε ν, 10. τοὰσίαῖο ἴῃ ὃ τε, 
Θυϊὰ ε5ί φυοά Ἰαογθιλιτ ’ Δεῖ πο σομδίτ οἰ 6 Π}..). 4886 αἰοϊίατ δᾷ 

ΒοηΒΙ ΠῚ τὸ ὑπεργήρων --- ἀρείων. Αυοᾶ ποῖ! μγαν αν, δα 6. (δῖοι 
εοηιπηθπἄδηβ, - Ποιηᾶθ δὶ ἰοίδι βρϑείαβ μειϊοάμ; Εἰ ἐμ απ 1 ἢν 

τηδᾶ}}8 βεη]Ἔπὶ δεημαί, εἴ αϑίαβ οιαπᾶβενο {ἰθ5 ρϑάϊθυξ οἱ σοθο 8 
γυον ἀκα ΒΟΠΙΪΟ 5 1}1}1Ὲ αρραχοί. 1... φαΐ ἀθῴα αἰξίϊ ποία οἕ 
ἐεγία ἱπεβί ορροβίίϊο πεαῖθ α]14 ἱμνοηϊίαι χαΐϊ0.,. οὐτ᾽ Θμιηΐη ἀδ- 
Βυγιυαίαγ δείαβ μυθυ 8. --- φυλάδος Α. 

Υ..80. τρίποδος ΕἸ... Ε, 

᾿. 82. ἡ μερόφατον Μ. Ο΄. Α. ΒΕ. 

Ὕ, 87." πυϑὸϊ ΕἸ, -- ϑυοοκεῖς Τ, ϑυοσχοεῖς ν. 1. ΕἾ, οὐπὶ δεῃ. 



10 ΑΠΣΧΎΥΎΖΟΥ 

ὑπάτων, γϑονίων, 
00 τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων 

βωμοὶ δώροισι φλέγονται" ν 

᾿΄άλλη δ᾽ ἄλλοϑεν οὐρανομήκης 
λαμπὰς ἀνίσχει, 
φαρμασσομένη χρίσματος ἁγνοῦ " ᾿ Ἵ 

95 μαλαχαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 
πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 
Τυύτων λέξασ᾽ ὃ τι χαὶ δυνατὸν ναι 

χαὶ ϑέμις αἰνεῖν, 

παίων τε γενοῦ τῆξςξδε μερίμνης, 
100 ἣ νῦν τοτὲ μὲν καχόφρων τελέϑει, 

τοτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀγανὰ φαίνειν 

Ὕ. 90. ΤΙπ εἰς πο]. Ρδϑιν. Ηδδί!. Ρ. 5. Ομ. Β. Ποῖ. Ηδιι, 
ὝΟΥ55. ΒΡ17. Ὁ. 9. ΒΙοπιέ, ΔΑΓ611.. πθὴ βδίϊ5 ἀδηοηπέναμίον., 48πὸῸ- 
χιοῶο ἀἰἤεγαπε αἰϊ ἀστυνόμοι εἰ ἀγοραῖοι, φασπιοάο ὕπατοι εἰ οὐρά-- 
γεο. ΨΙά, Οοηλῃ. 

ΨΥ 91]. δώροις ΟΣ ΚΆΞΑΙ, 

ν. 94. ᾿χρίματος Μ. ΒΕ. χρήματος Α. ᾿ 5 

Ψ. 96. μηχόϑεν Ἐ. 

Ὺ.. 91,’ “λέξ  ρεῖ Ἂ,. Δέξδ" διι γί σὸν ὙΤ. 323Ξ λέν δ 
οομΐ. ΒΙ. λέξεις ὁφοηϊ. Βοί].. «αἱ οοπξεγί ϑορὶ. Οεά. Ὑυγ,. 1517. 
Αμπί. 84. Θυοῖ ποὴ αϊξρ!ϊοοῖ, φαδῃᾳαϑηὶ ἔευγί μοίοβί νὰ], 

Υ. 98. εἰπεῖν ἘΝ. Ἴ ᾿ 

ν. 100. νῦν ἔσϑ᾽ ὃτε μὲν α. ἢ νῦν εὔϑ' ὅτε καχόφρων Δ. 
αυδο νυν ἀθηίυν οὐΐα οΧ δ᾽ οββθιια 18. Δ 6}}. οομΐ.: ἢ νῦν ἔσο ὅτε 
χκακόφρων τελέθει, 8010 ἰηδιαν!, τας ποτὲ ΡΙῸ τοτὲ Δ. 

ἐν 10]. ἀγανὰ φαίνεις Μ. Ο. Υ. ἄγαν ἀφαίνεις Δ. ἀ; γανὰ φανεῖο᾽ 

Ἑ. ἀγανὰ φαίνουο" Ε. Νν. υξηὶ Ἰδοίΐοη δι. βεεϑϊ δα αιοίονῖδίς6 

Τα] εἰἀπΔ, ΟΠλΙ 65 γροθρούαμῃί, ααὰτῃ αα αν 'βοιᾶ αἰταίατ' φαένεις, 
ᾳυοᾶ βόηβὰ οδΙεί, ἰάδοψιθ ἴῃ ΒΗ. πιυΐαίαπι οϑί ἴῃ φανεῖο᾽, οἱ ἀδίνᾶθ 
χτηθίγὶ οαπβα ἴῃ φαίνουο᾽, ἃ Τνίοππῖο οἵ νἱάἀθίαν, φαίνουο᾽ δβέ 
οβϑίοπᾶαοπϑβ, ΠΟΙ βρ ραν θη 8, αὐἰϊοαυϊὰ ἀοοίδο ἀϊπροςαί ον 5 ὑτὸ- 
ζογταηΐ απ ἤθυ]οι. οὐ Ὁ 6}1.. ἤδαια ἀϊοία πὶ 6586 ροίοϑί ΡγῸ οϑβίοη- 
ἄθπε 8686 πἰβί αδαάϊίο ραν(οἰρία οὐσα.  [Ἂ{δ4π6 Ἰον᾽βείτηα πηααἰ οι 
Ἰδοίϊοι 5. φαένεις, αὰ86. οὶ ρὑγουαίαν δυοίογ!αίο, βου ρδὶ φαίνειν, 

Ὑν 102. ἄπλειστον Μ. 6. Α. Β. ΒΙ. οομϊ, φροντίδα πλείοτην.. 
ν. 108. τὴν ἀνμύφίροήι λύπης φρένα Μ. Ρι. α. Α. Ἀ. τὴν 

ϑυμοβόρον λυποφρένα Ε' ν᾿ τὴ" ϑυμοβόρον φρένα λύπης Ὑ. τὴν ϑυμο- 
βόρον λύπης φρένα ΨΝ. Νανῖα ἱμέθ! οἷα οἀϊέογον, ΨΙὰΔθΒ. οπιμΐ δὰ- 
οἰογί(αί6 εἰ λύπης, οὐ ϑυμοβόρον, Ὠδπ ϑυμόφϑορον οϑὲ δυτοῦ 
Ἰενῖβ., οπηΐ φρένα. Ηδθὸ βῖ Ἰόρ πιοίεϊοα δου αβ, πὰ}} 68. ἰδ οί μα 
Τ., «ἴὸ ααἂὰ ποι 68ί ἀυνἰ (αιναι οἦὺ Βουθ δ 5 ̓ϑυμόβαρον Βθ 88 
ραϑαεῖνο, αὐ ἴῃ ορίϊπι. οοἀ, ϑυμόφψϑορον.  - 
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ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον 
τὴν ϑυμόβορον φρένα λύπης. Φ 

Κύριός εἰμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν στρ. 
105 ᾿Εκ τελέων" ἔτι γὰρ ϑεόϑεν καταπνείευ 
ΓΝ Πειϑὼ μολπάν, 

ο΄ ᾿φλχὰν σύμφυτος αἰωγ" 
Ὅπως ᾿Ιχαιῶν δίϑρονον χράτος ᾿λλάδος ἥβαν 

ὦ Ξύμφρονα ταγᾶν 110 

110 Πηέμπει σὺν δορὶ καὶ χερὶ πράχτορι ϑούριος ὄρνις 
Τευχρίδ᾽ ἐπ᾿ αἶαν, 

ΟἸωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι νεῶν ὁ κελαινὸς ὅ 
ΕῚ τ᾽ ἐξόπιν ἀργίας, 

' 

ΟΨ, 104, ὅσιον χράτος οοἰἶᾷ. Ατἰβίομ]δαη 8 Βαπ, 1276, ὑπὸ 6χ- 
φορίο. 01.901. ἐν] τοΐοτὶ Αβοϊορῖαάσιῃ ΒΟΥ 5ΞΊ856 ὅσιον ρμ᾽θγοβαὰθ 
αἴσιον. Νἱἰαοίατ εἰς Ιαίοτο οομἕαβιο νοσπὶ ὅοτον οἵ αἴοιον. 

ν΄. 108. ἐχτελέων εοἀᾶ. εἰ εΔἃ, Αἱ ἐχτελὴς ε5ὲ οἴοοίυβ Ρϑυβ. 
218. ᾿τηδίατοβ ΗἩδβῖοά, Ορρ. 404.. ἐχτελεῖν οἴποθτα Ροῖκ. 228. Μ0ρ]}"- 
Ἐν. 1181: ᾿ἴαψ6 6 ρΡδιιϊοῖρί τὰ ααϊάξῃ! 1...]. 6556. ρμοΐοβί ἐχτελέων- 
- 511. θαπδι}. Ηδαίς Βοίμ. Β]. εομὶ, ἐντελέων ΕΘιδὰ δοτὰπὶ., ααϊ 
πἰδοϊ ϑἰταΐστ σοταμί, τῶν ἐν τέλει. Αἱ πος ποὶ εβὲ ἐνγελὴς ἴῃ ἀἷ- 
οἰἰοβ ἱταρτοονπὶ (τοροῦ αν ποπηΐϊθὶ δραᾶὰ Τιδεῖ. δὲ Βαϊ δ), 

εχ Ριδίοιδ, υἱ ν᾽ ἀδιυν, ἀοβιθιίαι), δε δα αἱ 8. μία σο στ; ΟΝ. 
250. ὅορ!». Τὺ. 160. 1ίααᾳυς βου ρδὶ ἐκ τελέων, υἱΐἱ ἔοτίαβ86 Ἰδρίίατ 
ἧι Νν,. μῦϊ ἀκθήαοι δ᾽ϊαποὰ ᾿ππέου αὐναιθαθθ. γ σΘ ἰογοσάϊ 5ρᾶ- 

(ἴὰ. --- χαταπναίει ἃ. καταπνεύει ΕἸ. Ες καταπνέεν Β. Ῥ, νοὶ εἰ 
Οἰλ6 5 μι δοίοι. Β. 761}. εὐ ΒΔΕ... αυἱ χαταπιεξίεε. ᾳυοῦ αβδέ ὰ Δ. δέ 
οὐΐο πϑοοβϑαγί αἴ. [Ομ ΒΟ. ΔΘΒΟΙΥΪ νὴ ογηπαγν ϑγπί, ΟΥ. 
ἘΝ Ή, εμὔϊ, δες ἐξ ΤΏ ΌΧΝ Ροιϑ. 16]. ἐξεχείνοισεν, ΤΟ. 125. 
παραιβκοίαν. ϑαρρμ!. 101. δὁδοπαυαιβούλοισι, εἰ ἰὺ. 430. ὁμοιΐαν, 
41ὰ6 1685 πιδίγίοα γοαυΐ!, Οἵ, ΑΚ, 130. χαλέωρλΡ 128, αἰετῶν. 

"814. ὀήρῴς. 1211..ὄ αὐεὼ 1428. ξπσί (Ὁ. ἕπ Το". 8652. ὀλοίατο. 
Ῥονβ. 869. φευξοίατο. ἰὺ, δ" ἐκσωσοίατο. Οἵ. μρίιθιλ. 01. 1832. 
11, δὅ. μ. 448. , 

ν, 108. ἤβαν 1ἰρτὶς ΒεμοΙ. εἰ Ατἰβίορῃ. Βαΐ. 128ὅ,. τὴ] βῈχ, 
οοὔϊοο5 ἥβας, φαοά τὐορεύξοι οὐἀϊοτοβ δαυϊάσδηιν ὙΠ} δηλ 88 118 ὁου- 
δι αὐϑϊένοι. ἤβας νεῖ οτίμμι εχ δὐιοτα, 410 πᾶδο ΨῸΧ ἃ χράτος 
ΒαΡΟγ ὭΩΝ εϑί, 

Υ,. 109. τὰν γᾶν Μ. Α. Ν. τὸν “γὰν α. ταγὰν Εις ΕἸ, Ψ., τϑοῦ. 
ταγᾶν Τ. Ἐοτίαββε ἴπ Β18. [δίεΐ ξαγᾷ; 

γ τ, πέμπῃ ΒΟΨ. -- οὺν 6. Ἁ. Β. Τ. Αὐἰβίορμ. ἘΠ 6. Ἐὺν 
Ψ. τϑος, -- δορὶ καὶ χερὶ πράχτουρι Ατῖκί, Εδῃ, 1816. δορὲ δίκας 
πράχτορι, Ο΄. Ἐς ΤῸΝ, πλάχτορν Α. 

Ψ. 111. νέων Α. Τ. --- ἀργείας 6. Αἱ «- ἀργίας, ᾳαυοᾶ ΤΕ]], 
ΟΠΙΠ65. υἱυ] Δ ῦαπ, αὐ καρδίαν Ξαρμ!]. 12. 
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Φανέντες ἔχταρ μελάϑρων χερὸς ἐκ διρυπαλσον 116 
Ἱ]αμᾳρέπτοις ἐν ἕδραισιν, 
Ποσχόμενοι λαγίναν, ἐρικύματα φέρματι, γόνγναν, 

115 δλαβέντα λοισϑίων δρόμων. 130 
ϊλινον, αἵλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

᾿ς Ἀεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο λήμασι δισθᾷ 

, δοὺς ἄντ. 

᾿“τρείδας μαχίμους ἐδάη λαγοδαίτας 
Πομπούς τ᾽ ἀρχάς" 

120 Οὕτω δ᾽ εἷπε τεράζων" 195 
Χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ ]]ριάμου πόλιν ἅδε χέλευϑος, 
Πάντα δὲ πύυργων 128 
Κτήνη πρόσϑε τὰ δημιοπληϑῆ ᾿μοῖρ᾽ ἀλαπάξει 

πρὸς τὸ βίαιον. 

Ὗ. 112., οἱ ἀπίς φανέντες δἄᾶϊε ΕἸ. -α δορυπάλτου Μ. Ἐ᾿ ΕἸ, 
Ἡ, δορύπάλχτου 6. δορυπάλχκτον Α. δοριπάλιου Ἔ. Ψ. 

ν. 1182. παμπρέπτοις 6Θπι. ΑΡΊ656]}}. παμπρέποις νυ]ς. ᾿υοᾶ 

ΡῬΓΑΥΘ ἔουιηϑίπηι; φαὰθ ἃ πρέπεον ἀουϊναμίαν, δα δυΐ ἴῃ ---πτος δαΐ 
ἴμ π πῆς ὀχθμεί. παμπρέποιοεν ΕἸ. παάμπρέἕέπτεοιν Ἐς, --α ἕδραισεν Ὁ. 
Ἂς. ἢ. ἕδραις ΗΕ, ΕἸ. Χυἱρὸ ἕδραιοι. 

Ὑ. 114. βοσκομένην Ε΄, --ο ἐρικύμονα Ἐἰ, Ψ, πα΄ φέρματι 6. Α, 
Ἡ, Ὑ. φέρβατε Μ. βαζ οι, φέρματα Μ, ΒΙΟμΙ ΙΔ εἰ ΡΠ, φέρ- 
βοντο ἘΠ, 

ν. 116, αἵλωνον Β6πιοὶ ΕἸ, --- τόδ᾽ εὐνιχάτω Α. ᾿ 

ν 0 11. δύω Ἐ. (εἴπηο. Α,., αὖ ὙὉῈ}1.) --- λήμμασε ΕἸ. Ἐν, -ῷ 
πιστοὺς οομΐ. ΤΠοΡοκ. εἰτιθ οαυΒᾶ, 5 

νι 118. ψ“ερεῖδας οὐμπὶ. ΒοΙΚ., αὐ ΡΙπᾷ, γί. ΧΙ.) 81., συὸ 
ποι ΟΡ. --- λογοδαέτας Δ. Ρὶν. Δ. ἢ, Τ΄. λαγαδαίτας Ε΄ λαγοδαίτας Νν. 

: Νι.ν19. ἀρχὰς ΔΙ. ὦ, Δ. 1, Τὶ, ἂς Αἰὐιάΐϊ ἀἰοίανμ. υὲ Ευτ,. 
Ρ. οονι. 981. -- ἀρχοὺς τ ΔῊΝ - 

Ψ. 120. οὕτω δ᾽ οὖν εἴπε ΕἸ. 

ν. 128... δημμιοπλησϑὴ Α, --α λαπάξει Ἐς, 

“. 124. οἷον Ἐς Τ᾿ δοι., οἷσΥ Α. Βῶν, -- ἄγα ὁπ. Ἡοῦιι: 
ἀρνὶ ἄτα (ΑΔ. ἅταὁ σομίτα πιοίγαιη, ἄσα οοπΐ. Βανμοὶ. τς πνεφά- 

ϑειε Ἐς. κνεφζάοση Α. -- προτυπὲς 6. Α. Τὶ, προτυφϑὲν Ε᾽, : 

Υ. 126, σερατωθὲν Μ. ΡᾺ, 6. ΕῚ, ΕΑ, Ἀν στρατευϑὲν Τ. 
ν. -- οἴχω Α. ἔπι, φϑόνος Α. 

ν, 126. πτανοῖσιν Μ.,) φυοΐ τηοίγίοα γ86 89 ροϑίυϊαί, πταγοῖον Α. 
Ἡ, Τ᾿ ν. πτανοῖς Ἐ. ΕἸ. --- κυοὶν Μ. Ἃ. 

ν. 1531. πτάκα οιὰ. Ρ, πτᾶκα Ἀ, πιῶκα Ἐ. Τ'ὶ Ὗ. πτάων ΝΝδνϑν 

; ΚΣ 

μένοισιν Δ. 

ν, 128. αἰειῶν 0}... Ῥ, ΒΙ. ἀετῶν. 

ν΄, 129, αἵλινον 5Βειμεὶ ΕἸ. τ τὸ ὁἢ εὐνικάτω Α. 
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Οἷον (ἢ τις ἄγα ϑεῦϑεν κνειάση προτυπὲν 
' στόμιον μέγα μὲ ροίας 

Υ , ῃ δ ͵ " 1925 Στρατωϑέν. οἴχῳ γὰρ ἐπίφϑονος “ρτεμις 
᾿ Οὐ), 55 

- ᾿ ς ᾿ 
Ἱπτανοῖσιν κυσὶ πατρος, 

" ᾿ ; " 

τς “ΖΠ[ὄὐτύότοκον πρὸ λύγου μογερὰν πτάχα ϑυοιένοισι" 
“Στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἱετῶν. 
χἰϊλινον, αἵλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ γνιχάτω. 

180 Ἴύσσον περ εὔφοων χαλὰ ἐπῳδ, 140. 
“ς “ρύσοισιν λεπτοῖς μαλερῶν λεόντων, 

ΠΙῺάντων τ᾽ ἀγρονόμων φιλομαστοιϊς. 
Θηρῶν ὀβριχάλοισι τερπνώ, 
Τούτων αἰτεῖ ξύμιϑολα κρᾶναι, 144 

185 Δεξιὰ μέν, κατάμομφα δὲ φάσματα στρουϑῶν. 

χ, 180. τόσσον Μ. Τ, ΨΥ. τόσον ΕἸ. Ε. τόύόσσων α. π᾿ .-- 
τόσσον, αὐ δορῃ. ΑἹ. 184., ὙΓε}}. -- ἄφρων καλὰ Α. ἄφρων καλκ 
- δρόοσοισιν Τ. εὔφρων ἐὰν Δ. Ο, Π. εὔφρων ἃ καλὰ Ἐς, ν, Οπιϊϑὲ 
αὐύίϊου!α τὶ σαπὶ 1 ΠΓῚΒ. Ομ 35, 

Υ. 181]. δρόσοισιν Μ. ΡΙι. Ο. Α. ΠΗ, Τὶ τ΄. δρόσοις Ε. δροόσοισε 
σοὨΐ. ὌΕ]]. --- Νοὴ δέ, ᾳφυοὰ οἴκιηἀαπιαν ΠΣ ΠΔ51 ΔῈ {5 ραϑέϊςο 
τοο σοιπηροβίία. ΟΕ, 5ορ.ν. Δηξ. 108, ἐφάννδης ποτ΄. ΡΙηᾷ. θγ ΕΠ. 11. 54, 
1βίπν. ΨΠ, 1 εὐ ὅ, [[0ἱ ροβίουου Ὀδμεὶβ {ν θομδῖοη ; Βροηάϊασα ΓΆΓΙΟΥ, 
Βεὰ ἰὐρλϑελος ἀυῖα: Θαρρ!. τόθ: προμαϑεὺς εὐκοινόμητις ἀρχά (ἰν 

δηζἰ μίγοριδ ν. τῦρ : δαφνοφόροιοιν βουϑύτοισι περίεις - «ς"-. ἘΝ 
μΣ 

φ ΄ 

“Φ. ...-.-.ὄ ---ολ οἷ, 48. 388, ΒΕ ν. 13ὕ. βᾶθ6β δχίίαν δηίπρᾶ- 
βίϊσαπι πὶ ἰρ58 Ἰὰς δροῦο. 

10, λεπτοῖς οπι. δι ηι, οἵ ΔῈ]. ἀέλπτοις Μ. ΡΙι. Ο, Α. Β. Ἐ, 
ἀέπτοις Ἐ1. ἀέπτοισι Ἐς, Ν. βῖπα βοῆϑα. 

8}. Μπρντὼν. 6). 5.1. εχ Εἰἰγπι. ΔΙ. Ρ. 477| ὅτ. ν. ἕρσαι. καὶ 
«ἀἱσχ. ἐν 23}. τοὺς σκύμνους τῶν λεόν των δρόσους κέχληχε, μεταφρά- 
ζων τοῦτο (Ἰοουπὶ Ηοπιογῖ, Ὁ ἕρση ἄς οδίυϊο, Οα. ΕΧ, 222). Κἱθτὶ 

,. ὄντων, Β. όλτων Οπι. ΕἸ. Ε΄, 

ΚΝ. 38. ὀχριχκάλοισι (ἃ. Α. ὀβρικάλοις ΕΠ. Ε, -α (οϊοη Ροκέ 
τερπνὰ εν Ρυπ οί ἢ Α. Οοιηπᾶἃ δηΐθ τερπνὰ νυ, εἴ τος. Αἱ ῃὰπὶ 

οὐΐα α}}α ἰπσυ πᾶα βυπέ 115. «υ] ἴῃ ἐρβὶβ ᾿ῖβ. ΟΠλἑ 5 ἀδνογδηίυγ 
Βοείε ἰσίταν δ τερπνὰ ἀϊοίίαν ἴῃ 5]. Εαγ. : ἤἥρτεμις. 

ν. 184. αἰτεῖ ΠΗ γὶ, αὐτῷ δοπὶ. 5. αἷγεῖ φοὴ;. ΗΟ] 4:. αλ.- 

γε» σοηϊ. Βοί}ν. 51η6 οαυ8α, --- “ρᾶναν Μ, Β.1]. 6. ΕἸ. Ε΄, Ὑ. “ρα- 
φαι Μ΄. Βἰίομιξ. Α. ΚΕ. φάναν γν. 8ὲ}). 

ν. 185, »ατάμορφα ΒΕ. -- ᾿φάοματα τῶν στρουϑῶν ΕἸ. Ε΄ -- 
φάσμα οτρουϑῶν εὐμϊ, 1, ΔΟ] πᾶ, τ ΟΙαυβαϊα ἱγοοναῖοα, 4αδ]ε 
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ΤἸήϊον δὲ χαλέω Παιᾶνα, 
Μή τινας ἀντιπνόους 4Δἰ'αναοῖς χρονίαρ ἐχενῆδας 

᾿“πλοίας τεύξῃ, 150 

Σππευδοιιένα ϑυσίαν ἑτέραν ἄνομόν τιν᾽, ἄδαιτον, 

140 ΜΝιειχέων τέχτονα σύμρυτον, 
Οὐ δεισήνορα., μέμινει γὰρ φοβερὰ παλίνορτος ὧν 
Οἰχονόμος δολία μνάμων μῆνις τεχνόποιγος. 155 

Τοιάδε Κάλχας ξὺν μεγάλοις ἀγαθοῖς ἀπέχλα) γξεν 

ΜΜόρσιιι᾽ ἀπ᾿ ὀρνίϑων ὁδίων οἴχοις βασιλείοις" 

145 Τοῖςδ᾽ ὁμόφωνον τ 

Αἴλινον, αἵλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

Ζεύς,, ὅςτις ποτ᾽ ἐστίν, εἰ τοδ᾽ αὐ-. στρ. «ἰ. 

τῷ φίλον χκεκλημένῳ, ς 161 

τοῦτό νιν προςεννέπω. 

150 Οὐχ ἔχω προςεικάσαι πάντ᾽ ἐπισταϑμώμενος 
δ᾿ “ ἅ ᾿ ᾿Ὶ 7 .} ἣ , ΕΣ ᾿ 

71ἰλὴν Διός, εἰ τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος ἄχϑος͵ 

Χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. : 166 

νι Οὐδ᾽ ὅετις παροιϑὲν ἢν μέγας, ἄντ. ἀ. 
παμμάχῳ ϑράσεν βρύων, 

»ς ; , ΙΝ " ᾿ 

155 οὐδὲν ἔτι λέξαι πρὶν ὧν, 170 

ΒΌΡΡΙ. 48: εὐλόγως. ᾿Ἐπαφόν τ᾽ ἐγένναοεν. ΒόΡἈῃ, Αἱ, 194, γοὴ. 
ἘΠ:31.28; (.ε: Τυγ. 812. 1097. Οἵ. Δο. δδ2, ᾿ 

ν. 136. ἕγον Α. Τ. ἔχιον Ἐ, 

᾿ ἘΠ 197: μή τινας ἄνιδ πγόους δειναδῖς Α, -- ἔχενῇδες δπι. Βὶ. 

Ψυ]ρ. ἐχενηΐ δας. ἐχενηΐδας χρογίας Ἐ, 

ν. 139... σπευδομένα Α. Τι 

ν. 140. τέκτωνα Ἐ. -- Ῥιαναπι ἸιοΧαπιθί απ ἃ γειχκέων ἀϑασὃ 

δα "ἢ οομίϊπαδί Ὁ Ε]], ᾿ ἊΨ 

. 141. οὐ δεισήνορα Α. - γὰρ ὁπὶ|., ΕἸ. Εν, -- πιλίορτὸος Μ. 
ἐὰ" ῥ᾽" ΕἸ. Ἁ. Ἐ. παλινόροιος Δ. ΒΙοηέ, παλώνοροος Τ, Ψν. Αἱ οἴ 

ψέορτος ϑόορι. Τύδοι., 894. Οο. ΟΟ]. 1007. ἑη συ ρι 9: 

ν. 148. ἀπέχλαγξεν Ε΄ Νν, Τ. ἀπέκλαιξεν Μ. α. Α. Ψὰυ]ρ. ἀπέ- 
κλαγξε; ἢ Ἢ 

ν. 145. ὁμόφρονον Ἁ. ὅμόφρων ὧν Τὶ 
χ. 140. αἵλινον 56π|)61 ΕἾ, 

ν. 1419. τοῦτον ἃ, Α. 

Ψ. 151. Δία Ἀ. Ὑ. --- τὸ μάταν. ὁηι, Ῥ. οὐ δτηι. [ἡδυΐ τόδε 
μάταν οοπίτα πηϑίταη), εἴγε μάταν Ἐς, εἰ τόδ᾽ ἐμᾶς ξοπῖ,. 5. μα- 
τῶν οομὶ, Β], ; 

Ν. 150. οὐδὲν ἔτι λέξαι οαϊ4 1 οχ ἑϑω 6 νοβίϊριῖ, Ἰοοίοηἷ8. Ἐς 

ψ» 



ἉΓΑΜΕΜΝΩΝ. τὸ 

Ὃς δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ, τοιαχτῆρος οἴχεται τυχων. 

Ζῆνα δέ τις προφρύνως ἐπινίκια χλαζων 

Τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν" 175 

Τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ- στρ. β΄. 

160 σαντα, τὸν πάϑει μάϑος 
Ν ϑέντα χυρίως ἔχειν. 

“Σταζει δ᾽ ἔν ϑ'᾽ ὕπνῳ πρὸ καρδίας 179 

Μινησιπήμων πόνος" χαὶ παρ᾽ ἄκοντας ἦλϑε σω- 

φρονεῖν. 
Δαιμόνων δά που χάρις 

1605 διαίως σέλμα σεμνὸν ἡμένων. 
Καὶ τοϑ'᾽ ἡγεμὼν ὁ πρέ- (ν αἱ ἄντ. β΄. 

σβὺς γεῶν ᾿αἰχαϊχῶν 185 
μάντιν οὔτινα ψέγων, 

᾿Βμπαίοις τύχαισι συμπνέων " 
170 ὐτ᾽ ἀπλοίῳ κεναγγεῖ βαρύνοντ᾽ ᾿Αἰχαϊκὴς λεώς, 

“Χαλκίδος πέραν ἔχων ι 190 
Παλιῤῥόϑοις ἐν Αὐλίδος τόποις, ᾿ 
Πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ «Στρυμόνος μολοῦσαν στρογ. 
Κακχόσχολοι, νήστιδες; δύςορμοι 

Υ οὐδ ἕν λέδώι,. ὁδὶ» λέξαι 6. ΕἸ. Α. ἢ. Τ. Εδοῆα οχοίαϊέ ἔτε 
Ῥοβέ οὐδέν, Ἠδτπι. οοπὶ, οὔδὲν ἂν. ΑΒγδπη5. οοηΐ, οὐδὲ λέξεται. -το 
πρὶν ἂν Ὑ. . 

Ν, 1δὅ8, φρονῶν ΒΕ. 
Ν. 159, φρονεῖ Α. --- βοοτοῖς Ἡ, ες, 

ν. 100, τῷ πάϑει μάϑος Μ. Ἐ. Α. μ᾿ Τ. τῷ πάϑει μαϑὸὼν 
ος 

γ. -- τῷ πάϑει μάϑοις Ὁ. τῷ πάϑει μάἀϑ (δὶς) ΕἸ. --- τὸν πάϑει 
μιάϑος . Βεὰ γεοείθ πιοη αἱ Ὑ{6}1. αὐίϊββίηηθ ἱὰ ποία εξβθ ὁδώ.- 
σαντα εἴ ϑέντα, ἀσοςπίεηι ἀπ πὶ ρτδεὺ εΐ, υὲ ν, 884 εὐφημοῦν- 
πᾶς - χοιμῶντες: 

ΟὟ. τ. 9 π πρὸς χαρδίας Ί, 

ν. 1604. δὲ ποῦ Ά. : 

Υν. 10ὅ, βιαίω ΒΒ. χάρις βίκιος Τ. βίατα σοηΐ. 5. Αἕ νογβὰ5 
ἐδί (δίγαροῦία ἐγοομαῖδα, οἱ ρεβθῆχα δϑέ "ᾶβὶ8 σὰ πὶ Δ ΠδΟΙ δὶ. Βα π-- 
ἄδην ᾶθ65 ϑυρμ!]. 812, 83τᾷ, 814. ; 

Ν. 161. “χαιϊκῶν ΕἸ. Ε, Α. ἢ. Βεϊίαυ! ᾿“χαϊχῶν. 
Ν. 169. ἐχπαίοις Α, --α τύχεσε ΔΑ. τείχεσι Τ. τύχαις ΕἸ. --- 

συμιπνέεϊδν Ε΄, 
Νν. 1τὸ. ἀπλοίω Α, ἀπολοία Ἑ, --- κδναγεῖ Α. Τὶ -- ἀχαίίκος 

Ε' Α. ἢ. Ἄς 

1 
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1γ ὅ ΠΒροτῶν ἄλαι, ναῶν τε χαὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς, 
11αλιμμήκη χρόνον τιϑεῖσαι 196 
Τρίβῳ, κατέξαινον ἄνϑος ᾿Αργείων. 
᾿βαεὶ δὲ καὶ πικροῦ 
Χείματος ἄλλο μῆχαρ 

180 βριϑύτερον πρόμοισιν 900 
Μίαντις ἔχλαγξε, προφέρων ᾿ 

“ἥρτεμιν, ὥςτε χϑόνα βά- 
κτροις ἐπιχρούσαντας ᾿Ατρεί- 
δας δαάχρυ μὴ κατασχεῖν. Φ0Ά 

185 ““ναξ δ᾽ ὁ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν: ἀντ, γ. 
βαρεῖα μὲν χὴρ τὸ μὴ πιϑέσθϑαι" 
Βαρεῖα δ᾽, εἰ τέκνον δαίξω, δόμων ἄγαλμα, 
ἹΠιαίνων παρϑενοσφαγοισι ᾿ ο 909 

᾿Ῥείϑροις πατρῴους χέρας βωμοῦ πέλας. 
100 Τί τῶνδ᾽ ἄνευ καχῶν:; 

Πῶς λιπόναυς γένωμαι, ἀγῳ 
», ι 

Ξυμμαχίας ἁμαρτῶν; Ἃ 

Ν. 1τό, ἅλαι Α, Τ. --- ναῶν τε χαὶ δ. Ρ, {ἰυγὶ ναῶν καὶ 
σοπίϊ'α πηδίγη]. ὅ5΄η6 ὁδι88 γος, ψεῶν. Αμοθρϑ δϑέ βαρυὰ αἴ ἰπ 
ἱπ|(ἰο αϊροάϊαθ ἰδ ΐοῶθ. Εὐοτπιᾶ ναῶν οβὲ ν. 20. 

΄ 

παλίμμ, 

176: πολυ τἠκὴ ΕἸ. ν 
Ν. 118. ἐπειδὴ καὶ ΒΕ. 

Ν. 180. πρόμοισιν Δ. Β. ΜΨαυϊρ. πρόμοισι. 
Ν. 18]. ἐχλίϑεν οοπὶ. Ρ, Γυτὶ ἔχλαγξε. 

ν. 182. ὅς τε Α. -- μιάκτροις Ἐ. 

Νν. 18ὅ. φρωνῶν Α. ΄ 

ν. 186, πιϑέσθαι Τ. πειϑέσθαι Α, Μύυ]ρ. πείϑεσϑαι. 

Υ. 188. παρϑενοσφάγοισιν Μ. α. Δ. ΒΕ, Τ΄ τοῖσι ΡΨ. Ε΄ τοις ΕἸ. 

Ψ. 189. ῥείϑρσις Ἐ, Αὕδε ἔοτπια οχβίδέ Ῥύομι, 790. Γἰρτὶ 
ὑεέϑροις, υἱ Ῥεῖβ, 491. Αυοᾶ Ιι.. 1. ἀοίεμα! Ἡσύπιδπδ (6 η}.᾿ 
τηδίν, Ρ. 233) υὐ ἀπδοῦαδὶπ ΙΒ Πα δι.) Οα 05. ἢ1}}ἃ ΓΘ ρου αν ταί. 
τ πατρῴοις ἃ. Α., αυοᾶ Γονία586 ποι μῶν τ - πέλιας Α. 

Ψ, 191. .τέ τῶς Α,,Τ. τὲ; πῶς Ἀ ν, --- λιπόναυς Ἐ. λιπό- 
ψαῖς τέ ὦ. Α. ἢ. ΤΥ. Ζειπόναυς τέ Ν,. τὲ οἵίυπι οΧ γὲ 1 ἴῃ γέ- 
γνώμαν. ἊΝ 1,1. 

ν. 190ὅ,ν:. ἡργ, Αν Ὧν ὀργαὶ ΠΗ. αὐδᾷ Ε, Με ϊπΐτηο, Ἰνᾶ 60 Ἰοοίο 
ἴῃ. 5680], (υ( νΥ̓ ἐΠ, ), 5εἃ; ὀργᾷ} τῷ τρόπῳ γὰρ αὐδᾷ ὁ μάντις, 



ΑΓΑ͂ΜΕΜΝΩΝ. 11 

Παυσανέμου γὰρ ϑυσίας 
᾿ πἀάρϑενίου ὃ αἵματος ὀρ- 915 
105 γᾷ περιόρ) ὡς ἐπιϑυ- 

μιεῖν ϑέμις, εὖ γὰρ εἴη. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον, στρ. δ΄. 

: (φρενὸς πνέων δυςσεβὴ τροπαίαν 

"ἄναγνον, ἀνίερον, τόϑεν ῷ90 
200 Ἵ1ὺ. παντότολμον φρονεῖν μετέγνω, 

βροτοῖς ϑρασύνει γὰρ ν ἀρηρ,ϑοβας 
Τάλαινα παραχοπὰ 903 
Πρωτοπήμων. ἔτλα δ' οὖν ϑυτὴρ γενέ- 

σϑαι ϑυγατρὸς γυναιχοποίνων πολέμων ἀρωγὰν 
ΦΟδ Καὶ προτέλεια ναῶν" 

 «ιτὰς δὲ χαὶ χληδόνας πατρῴους ἀντ. δ΄. 
᾿ Παρ οὐδὲν αἰῶνα παρϑένειον 
ἤϑεντο φιλόμαχον βραβῆς" ; 230 
Φράσεν δ᾽ ἀόζοις πατὴρ μετ᾽ εὐχὰν, 

210 4ίχαν χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ 
ἡΠέπλοισι πεῤιπετῆ 

ν. 196. γὰρ εὖ εἴη. ΕἸ. Ἑ, 

Ὗ. 199. ϑ᾽ ὅϑεν Ὑ. ' 
ν. 200. τὸ παντότολμον Ἐ, ΕἸ, εἔ ν. 1. δέ, τὸ ταντότολμον 

Η. τόπαν τότολμον Α. τὸ πάντολμον ΤΟΥ, 

Υ. 201. βροτοῖς ἰδ τὶ. Ηοτῖα. οοηΐ. βροτούς. ΓΑΡτ σα πὶ Ἰδοίϊ 05 
ΠΟΠῚ ἰππ σα οὑπὶ παντότολμον. Αἱ ποὴ ρμᾶββῖίνα εδϑί ἰιὰϊὰβ νοοὶΒ 

πα οκίϊο; 5εἃ δείϊνα: 1ἃ αυοά οππΐα δυδοαΐ, ποη ἴα, 4πὸ οπιηΐα 
δυδεδηίις, Βα, ατδ6 611. Ηδυτπηδηπὶ Ἰθοίοπὶ οὐ ϊοὶξ, ἰδαίο!]ο- 
βία, Βοϊυπιιηοο ΟΥ̓Υ ΘΧ. ΡΓᾶνα Θ᾽ 8 ̓ πίεγριθίαί 9 η 6, ἡκνὰ ἐπεὶ ρτὸ 

Ροβίψια τι, οἵ τόϑεν βεηθὰ ἄεπιοπβίταίἑνο ἀϊσίαπι ρυΐαί. ϑδεᾶ γτείϊ-- 
πϑπ άπ ἢν, βροτοῖς, εοἄεπι ἴεγε βεηβὰ ἀϊοίαπι,, ἀάθιῃ Βανεγεΐ βρος 
τούς... Ια σΟΙΠΙΠ,. Ἶ 

Υ. 204. γυναικοποίνῳ πολέμῳ ἀρωγὸν Τ' 

Ψ. 208, προτελείῳ Ε. Α. Τ᾿ 

Ψ. 201. παρϑένδιον ΕἸ. Ε, Ψυ]ρ. παρϑένιον. -- - παρϑένειόν 
τ΄ εοπΐ. ΕἸΠπΙ5]εῖ,, 4αθῖι βεφαππίαν Β]. Πὰ, 6}. Αἕποη Ἰοοΐ ἤπὶγα 
ΒΟΒ νεϑυβιι5 Δροβίγορ ἶβ οομΐτα υχον πὶ δι οίοΥ(δίθηι, 

ν. 208. βϑαβεῖς ΕἸ. Ἐ', ᾿ 

Ὗ..209. φράσε ΕἸ. Ε, δ᾽ ἐν ὄσσοις Ἐ. 

ΜΝ. 210. χειμαίρας 6. Α, Β. ὕπερϑεν Ψ',, 
Ὕ. 211. περιπετεῖ Α. 

νἮ τ ΐ ΑΘβο γ], Τγαξ. ΨῸ], 1. δ." ; 2 
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Παντὶ ϑυμῷ προνωπῆ λαβεῖν ἀρ. ὃ 9884 
δην, στόματός τε καλλιπρώρου φυλαχὰν κατασχεῖν 

Φϑόγγον ἀραῖον οἴκοις, 

ΦΊ1δ Βίᾳ χαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει. στρ. ε΄. 

Κρόχου βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χέουσα 239 
ἼἜβαλλ᾽ ἕχαστον ϑυτήρων ἀπ᾿ ὕμματος βέλει 

φιλοίχτῳ, 

Πρέπουσά ϑ᾽ ὡς ἐν γραφαῖς, σιροςεγγνέπειν 

Θέλουσ᾽, ἐπεὶ πολλάκις 

220 Πατρὸς κατ᾽ ἀνδρῶνας εὐτραπέζους 943 
Ἔμελψεν, ἁγνὰ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ πατρὸς. 

- (φίλου τριτόσπονδον εὐπότμαν, 945 
«ϊῶνα φίλως ἐτίμα. 
Τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω"  ἄνε. ε΄. 

Ω25 ἸΤέχναν δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄχραντοι. 349 
Δίκα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦσιν μαϑεῖν ἐπιῤῥέπει τὸ 

μέλλον" Ἂς 
Τὸ προκλύειν δ᾽ ἤλυσιν προχαιρέτω" 
Ἴσον δὲ τῷ προστένξιν. 
Τορὸν γὰρ ἥξει σύνορϑον αὐταῖς. ὡδάᾷ 

Υ, 212. προνοπῆ Β. --- βαλεῖν Ἐ“, --- ἀέρδειν ΕἸ. 
ν. 213. καλλίπρωρον α, Α, -- φυλακᾶγκατασχεῖν Α. φύλακ᾽ ἀγ- 

κατασχεῖν Τ. “τ 

ν. 21ὅ. ἀναύδων ΕἸ, χαλινῶν δ᾽ ἀναύδω Ἐ,. 

ν. 216. δ᾽ οπι. ΕἸ. --- χέουσα Ο, Α. Β. Ὑ. χέουσ᾽ Ν΄. οοπίτα 
χη δέχ 1}. ᾿ ; 

Ψ01217; ἔβαλλ ἘΣ Ἐ ΤΥ  βὰλ᾽ Ὑαρ, ἔβαν Α. 
ν. 221. ἔμελψεν Ἐ. Ψ., ἔμελϑεν Ε-: Α. ὯΝ ἔμελλεν Τ. ἨεΓπι. 

οοηϊ. ἔμιχϑεν, φυοά ΥἱΧ ἀ1ο] νοίογδί ΒἰΏΘ 0114 πο μθϑίϊ βοηδὺβ 
Ἰηϑο 8. --- ἁγνὰ 1ἰυτὶ. ἀγνᾷ οοιϊ, 5. --α αὖδα Τ, αὐδᾷ νυ ]ρ.. Δπίο- 
ἁγνὰ μνυποίαμη γΘοο, ΟΠ 68, 8018 8. ΘΟΠῚ πᾶ. 

ν. 222. τριτόσποδον Ἐ. --- εὐπόταμον ἘῚ. εὔποτον Ἐ 
ν. 226, ἄγραντοι Α. ἄχραντοι Ὑ, δ 

ψν. 2206. δίκα δύς Α. Ὑ-. -- παϑοῦσιν οὰ. θᾶ, ΠΝ παϑοῦσι, 

ν. 221. Εῃω, Ησγπι. τὸ δὲ προπλύειν ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν ἡ λύ- 
σις ν. τὸ δὲ προκλύειν οηὶ. Ε', ἐπιγένουτ᾽ Μ, ΒΕ. ἐπιγένοι τ Α. ἐπὶ 
γένοιτ᾽ α. ἂν ἡ λύσις Μ. οὐαὶ Ψ, ἂν ἡλύσις, τι “ὧν ἡλύοις 6. 

ἀνηλύοις Α. ἂν κλύοις ΕἸ. Ἐς, ἀνκλύοις ΒΕ. ἂν ἤλυοις οοπὶ Τ, 
Οεγία πἶπὶ νυἱἀθίαγ Ἂπιθηᾶαίΐο δι πιδΐ 8' αὰὰ πϑαυδᾶπι; ἀΐαᾳιι6 ἷπ 
ἰεχίυμ γδοαρὶ δᾶπι, ουΐι8 ρέτγίι πὶ Ρ᾽] Οαϑθιημᾶ εδέ νιυ!]ρδίω, 40Δ8 0Πὶ- 
μὶ οᾶτοί οοἱογα μορίϊοο. 

Ὁ 



ΑΓΑΜΙΕΙΜΝΩΝ. 1υ 

Φ80 Πέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὖ πρᾶξις, ὡς 

᾿ Θέλει τόδ᾽ ἄγχιστον 'ΖΙπίας 
Ταίας μονόφρουρον ἕρχος. 957 

ΧΟΡ 
ἽΠΠκχω σεβίξζων σόν, Κλυταιμνήστρα, χράτος. 

Δίκη γάρ ἐστε φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν 
285 7υναῖκ᾽, ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόνου. 960 

“Σὺ δ᾽ εἴτε χεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμένη 
Εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς, 
Κλύοιμ᾽ ἂν εὔφρων" οὐδὲ σιγώσῃ φϑύνος. 

ἐ ΚΑ ΥΑ ΜΝ ΒΑ, 
“Εὐάγγελος μέν, ὥρπερ, ἡ παροιμία, 

40 Ἕως γένοιτο “μητρὸς εὐφρόνης πάρα. να..." 
Πεύσῃ δὲ χάρμα “μεῖζον ἐλπίδος χλύειν, 
Πριάμου γὰρ ἡρήκασιν ᾿ΖΙργεῖοι πόλιν, 

ΧΟΡΟΣ. , 

Πῶς φῆς; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας: 

ΚΑ ὙΥ}7 ΜΠ ΠΣ ΤΙΑ͂. 

Τροίαν ᾿χαιῶν οὖσαν" ἢ τορῶς λέγω: 

ν. 229. σύνορϑον Μ. ΚΕ. σὺν ὀρϑὸν σ. 4: Τ. σίναρϑρον ν. 
ὙΠ ΕἸ. οοπΐ, σύνορϑρον. -- αὐταῖς 6. ΑΥ͂, Β. Τ. ἀνταῖς Μ. ΕΟ ν. 
ἄταις ςοιϊ, Κ΄. αὐγαῖς ςσοηΐ. Ἠεῦτη. 

ν. 230. πέλοι ΒΕ. --- τούτοισιν ΜΙ. Ε. 6. Α. ἢ. Τ. “τούτοις ὕ4᾿ 

-- Τἰὐϑ] υὔεῤαξιξῇ φυσᾷ νοςαΡυϊα αὶ Υἰχ Οὐ δθοα πὶ; βεᾶ εὐπραξία, ἀξ" 
δυςπραξία Ῥτοιι. 966. ἔπι. 109. ϑορ. ΑἹ. 159. 

ν. ,238. ΑΧόρος επι. ϑίαμι. Ἂ}2γ)}γελος. Ψυϊρ. Φύλαξ Β: 

ὥγγελος φύλαξ Ε΄. : 
ν. 284. ἐπιφωτὸς Α. 
γ ,. εὖ δ᾽ Α. εὖ δ᾽ Τ. εἴτι Μαῖρο Αβκοῦν. 

τς Υ͂, 2838, - ΟἸγίδεπιπεβίγας γι ναυπί ΕἸ. Ε, Τ. ἁλύοι μ᾽ Α΄. σι- 

ΜΨ, 289. “27,7. ΕἸ. Εἰ Φύλ. ΒΕ. Βυπὸ εἰ κᾳ. τογβιχσα οἰίαί Εἰπέ: 
Ἢ. 1 ν. 22, 88 

πο, 240. ἠὼς ρΡτο ἕως Εαπϑέ, 1. 6, 

ο Ψν 241. 7. ἃ. ΤΟΝ. ἀεῖπάο νυν. 246. Κλ. εἰ ροβέβα. ρέτ ἰσ- 
ἰὰπὶ ος οΘ]]οαᾳαΐα) ν, 244, 246... 248, 250, 202; 254 εἰ 2586. 

4γγ.} ν. 245, 241, 249, 251; 2.68, 255. Κλ. “- πεύσέι Ῥ, θὰ. θη 5 
ἔτα ᾿ἰτοῦ. 

ΕΥ̓, 248. τοὔπος ἘἙ, ἐξαπιστείας Α: 
ΡΥ, 244, ἧτορ ὡς Α: 

ῷ ἢ 
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ΧΟΡΟΣ. 
φή5 Χαρά μ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἑἐχχαλουμένης 970 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ. 

ΧΟΡῸΣ. 
Τί γὰρ τὸ πιστόν ἐστι τῶνδέ σοι τέχμαρ; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Εστιμ" τί δ᾽ οὐχί; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ, 

ΧΌΤΟΣΣ: 

Πότερα δ᾽ ὀνείρων φαάσματ᾽ εὐπειϑῆ σέβεις: 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. ; 
ΦΡ6ΟῸ Οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζούσης φρενός. 275 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿Α4λλ᾽ ἢ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις; 

ΚΑ ὙΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Παιδὸς νέας ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω αν 

ΧΟΡΟΣ. | 

ΠΟοίου χρόνου. δὲ χαὶ πεπόρϑηται πόλις; 

ΚΑΥ̓ΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Τὴς νῦν τεχούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

Ν ΧΟΡΟΣ. 

9255 Καὶ τίς τόδ᾽ ἐξίκοιτ᾽ ἂν ἀγγέλων τάχος; 280 

ν. 246. φρονούσης Ἐς . 

ν. 248. τάδ᾽ οὐχέ Τ.΄ 
ν΄. 261, εὔπτερος Τ. 

ν. 255. καὶ πῶς τοῦδ᾽ Ε΄ 

ν. 251. ἀγγάρου εχ ᾿. 1. οἰέαπέ ϑυΐᾷ. 5. ν. ἘΙγπηῖ. “πὶ. 
Ρ-. 1. ΒεκΙκαχ. Αμποοῖ, ὙΤ. 1, γμ. 328, Εἰιιδί. Οὐ, ΧΙΧ, μ. 1084. 
1ἰνν1 ἀγγέλου. 

ν. 259. πανόν. ΑἴΠαη ΧΦ. ρ. 10]. εἰ πρότερος τούτων (27ε- 
γάνδρου, Ζιφίλου) “ἰσχ. ἐν “2. μέμνηται τοῦ πανοῦ. ΟἹ, ἘΜῈ. 
Ἠε]. ἔγ, 192. ΒΙοιιξ. ἢ. 1. 11 φανόν. 

ΜΝ. 200. ζϑφῳον ΒΙ. βοοιιπα πι Εἰ τιϑί. 1]. 11. Ρ. 38. 

Ψ. 2601. ὑπερμτελής τε; πόντον Τι ὑπεριεληστεπόντον ἍΜ. 6. 
ὑπερτελεστε ΔΜ. ΒΙοινέ. ὑπερτελής τε πόντων Α. ᾿ὑπερϑ' Ἔλλης" τε 
πόντον Ἀ. ὑπεὶρ Ἕλης τὲ Ἐ- Υ. ὑπὲρ τὸν “Ἑλλήςπονῖον. δ]. Ἐ᾿ 

Ψ, 264. παραγγείλας ἀμακίστου ἃ. Α. --- σκοπᾶς Μ. 6. ν.]. δὲ, 



ΑΙΑΜΈΕΜΝΩΝ. “1 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Ἥφαιστος ἼΙδὴς λαμπρὸν ἐκπέμπων σέλας. 
Φρυχτὸς δὲ φρυχτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾿ ἀγγάρου πυρὸς 
Ἔπεμπεν. Ἴδη μὲν πρὸς Ῥρμαῖον λέπας 
«Τήμινου " μέγαν δὲ πανὸν ἐκ νήσου τρίτον 

960 ὥϑωον αἷπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο" 9285 

Ὑπερτελής τὲ, πόντον ὥςτε νωτίσαι, 
᾿Ισχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν, 
ΠΠεύχη τὸ χρυσοφε)γὲς ὥς τις ἥλιος 

τς “Φέλας παραγγείλασα  ῆακίστου σχοπαῖς " 
ΟΘ5 Ὁ δ᾽ οὔτι μέλλων οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ 290 

Νιχώμενος παρῆκεν ἀγγέλου μέρος" 
οἱ Εχὰς δὲ φρυχτοῦ φῶς ἐπ᾿ Μυρίπον ῥοὰς 

Μιεσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 
Οἱ δ᾽ ἀντέλαμψαν χαὶ παρήγγειλαν πρόσω 

ΦΥῸ Τραίας ἐρείκης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 905 
“ΣΦ ϑένουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένη, 
᾿Ὑπερϑοροῦσα πεδίον ᾿“σωποῦ, δίκην 
(αιδρᾶς σελήνης, πρὸς Κιϑαιρῶνος λέπας, 
Ἤχγειρεν ἄλλην ἐχδοχὴν πομποῦ πυρός. 

ΟΥ5 Φάος δὲ τηλέπομπον οὐχ ἡϊαίνετο 800 
Φρουρὰ, πλέον καίουσα τῶν εἰρημένων" : 

«Ἱίμνην δ᾽ ὑπὲῤ Γοργῶπιν ἔσχκηψεν φάος" 
Ὄρος τ᾽ ἐπ᾽ «Αἰγίπλαγχτον ἐξιχνούμενον 
ἴὭτρυνε ϑεσμὸν μῆχαρ ἵζεσϑαι πυρός. 

σγοπὰς ΕἸ. Ε΄. Α. ΒΕ. σκοποῖς ςοπὶ. ΒΙοπιξ, ρῥγτορίον ὃ ν. 20ὅ.»γ φυοᾶ 
ΔΙ οἰ βίη) βροοίδί, 

ν, 265. ἀφράσμων ὡς Τ. ἀφκομόνως Β, 
ν ΨΝ 208. δζεταπέου Α. Δεοσαπίου ἴὰ. --α φύλαξ Β, το μολὸν Α. 
Β, Ἐ΄. - μολὼν Το Νν. ἶ 

ν, 269. οἵ τ΄ ΕἸ. οἱ δ᾽ Ε΄ --- ἀντ᾽ ἔλαμψαν Ἀ. 

Ὑ. 210. γαίας Α. πρόσωϊ γαίας, : κα 

Ψ.. 211. λαμπάδ᾽ ἃ. λαμιπά δ᾽ Α᾿ 

ὄν. 212. πεδίον ᾿σωποῦ Ἐ. ἡ. παιδίον ᾿ἀσωποῦ Μ. παιδίον 
ὑποῦ 6. Δ. πεδίον ὠποῦ Β. πεὺύίον ᾿Ωρωποῦ Ὑ. 

Υ. 2τῷὸ. Ροβί λέπας δομπιηιαῦ τθοίθ χεβίλίυϊ ΒΙοι δ... φυοᾶ εβί 
8 πὶ πῃ Α. ΤΟ Γ. 

Νν. 214 εἰ 21. ἴοσι διυθίαμπέ τὰ α. 
Υ. 216. φρουρᾶ Α΄ 
ΣΝ ΡΝ ἩΡ̓ΜΕ 
ν. 219. μὴ χαρίζεοϑαι νὰ]ξ. δὴ χαρίζεσϑαι ἘΞ. μοι χαρΐξζε- 



Ν 

29 ἩΙΣΧΎΥΧΖΟΣ 

ΦῸ0 Πέιπουσι δ᾽ ἀγνδαίοντες ἀφϑόνῳ μένει 805 
(᾿ῷλογὰς μέγαν πώγωνα, καὶ ΖΣ:αρωνιχοῦ 
ΠΠορϑμοῦ χάτοπτρον πρῶν᾽ ὑπερβάλλειν πρόσω 
( λέγουσαν" εἶτ᾽ ἔσχηνψψεν, εἶτ᾽ ἀφίκετο 
᾿ἀραχναῖον αἷπος, ἀστυγείτονας σχοπάς " 

Φ85 Κἄπειτ᾽ «Ἱτρειὸ ὧν ἐς τόδε σκήπτει στέγος - 810 

(Ῥάος τόδ᾽ οὐκ ἄπαππον ᾿Ιδαίου πυρός, 
Τοιοίδ᾽ ἕτοιμοι λαμπαδηφόρων νόμο, - 
"ζλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι" 
Νιχᾷ δ᾽ ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος δραμών, 

Ν 

200 Τέχμαρ τοιοῦτο ξύμβολόν τε σοὶ λέγω, 815 

᾿Ανδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐμοί, 

ΧΟΡΟΣ. 
Θεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προρεύξομαι. 

«Ἰόγους δ᾽ ἀκοῦσαν τούςδε κἀποϑαυμάσας 
Διηνεχῶς ϑέλοιμ᾽ ἂν, ὡς λέγοις πάλιν, 

ΚΑΥΤΑΙΡΜΝΗΣΉΈΡΟΝ 
905 Τροίαν ᾿“ἰχαιοὶ τῇδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἡμέρῳ, 820 

Οἴμαι βοὴν ἄμικτον ἐν πόλει πρέπειν, 

σθαι «οηϊ. σάβδυ". γὲν χαρίζεσθαι οοπὶ, ΨΌΒΒ8. μὴ χατίζεσθϑαν 

φοηΐ. Ηεαι, μηχαρίζεοσϑαν εοὐῖ! ΨΩ. αποὰ νορδμιπὶ. ααππι 
ΥΧ ΡΓΟΡΘΙ1 μοΒ8|ῖ, 4.1 δρευίαιη οοτ οί Ἔχ θ6δί [᾽ς, Ομ η68- 

αὰ6 Πἰὐγὲ σοπϑοητίδηΐ η΄ μὴ χαρίζεσθων, αὐοὰ βδηβύηι δνου τ, εαὰΐ- 
ἄξει βουῖμβὶ μῆχαρ ἵζεσθαι. ΨοΥΒὺ8Β. 6 (οἱ {Γ0 Π 618. ΘΟ ΡΟΒ᾽ (118 ΠΟΙ. 
δ᾽ορϑηίοῦ, δἱ οἰμβάθηιν ταίϊοιἶθ οὐΐμ8 ν. 200, Υἱάδο. ἰᾶα ἰάρηι 

φομΐθο1536. 51]. 

Ψν. 280. μέρει Ἡ " 

292; κάτοπτρον πρῶν᾽ ὑπερβάλλειν α. π. Εν. 
γοῦ περβάλλειν Δ, ὐκρ θθιν, οὐχ ὑπερβάλλειν Ὑ. 
φ δμίον, μ|8}6 δύβεα, 

ν, 283, ἔς αὖ ἀφίκετο οοηϊ, 51]. 
ἵν. 284, ἄστυ; είτονα ὦ, Δ. ἀσιὺ γείτονας ἢ, αἷπος ΑΔ. 
ν, 250; ἑηόγε Α, ἐς τό; Ἑ α. . Τί, -- Ηυης νοῦ 5.4{]Π| 

βοεαυϊίαν ν. 991, πρὶν αἰ τηβὰν οοί(. 1) ΔΙῚ. Ο, ΔΑ. Τ Μυϊα ἄδοβδο 

μιομθι κ᾿, ΠΡ ΤῸΝ Βυρρίογιεν, ᾿ 

δ 281. ἕτοιμον Ε, ἔτυμον {τ 
2900, λιτο» Ἐ1ς ἘΣ 

χ,. 292, πιισ νου ΝΠ ἐἀδι σὴν γι, ἀῤὝηδὸ 7 298. 
Κ.., κ. 294...1.»,χγ.; ν. 295, Κ). 

ν,. 291, ἀλείψαρ φοπί, Ῥραῦθ, --ὐ ἐχχέας Ἐπ ν; 
(δυίες, 

χά τὸ πτροο- 

κάτοπ το» σομΐ- 

τοιοίδε τοί μοι ςοηΐ, Ρ, 

ἐγ χέας ὉῈ 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, )ὃ 

Οξος τ᾽ ἀλεικφά τ᾽ ἐχχέας ταὐτῷ κύτει, 
Διχοστατοῦντ᾽ ἂν οὐ φίλως προςεννέποις" 
Καὶ τῶν ἁλόντων καὶ χρατησάντων δίχα 

800 Φϑογγὰς ἀκούειν ἔστε συμφορᾶς διπλῆς, 895 
Οἱ μὲν γὰρ ἀμφὶ, σώμασιν πεπτωκότες 
᾿“νδρῶν κασιγνήτων τὰ καὶ φυταλμίων, 
Παῖδες γερόντων, οὐκέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου 
Δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μόρον. 

805 Τοὺς δ᾽ αὖτε νυχτίπλαγχτος ἐκ μάχης πόνος 3380 
Νῇστις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 
Τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεχμήριον" 
᾿λλ᾽ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον, 
Ἔν αἰχμαλώτοις Τρωϊχοῖς οἰχήμασιν 

810 Ναίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 
Δρόσων τ᾽ ἀπαλλαγέντες, ὡς δυςδαίμονες 
᾿Ἰφύλαχτον εὑδήσουσι πᾶσαν εὐφρόνην. 
Εἰ δ᾽ εὐσεβοῦσε τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς 
Τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν 8ϑ'᾽ ἱδρύματα, 

815 Οὐκ ἄν γ᾽ ἑλόντες αὖϑις ἀνϑάλοιεν ἄν. 840 
Ἔρως δέ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ 

ἰδ ω ωι 

Ν. 298. οὐ φίλως ἘΞ ΓΝ, οὐ φίλω, Ἄοοπϊ, 51]... αυαοὰ ἰδῆ ροῖ- 
ἅσπι τϑοίς ἰυάϊοαί ὉΜ 6]. Νομ διηΐοα, βεὰ ἰηϊμϊο8 περαταρίων, αΙ- 
οἴὰπιὶ 6χ Ἀθβοίυ ]θο ΤΟΓ6. 

Ψ. 306. νῆστις . γήστεις Ἐ,, 

ν. 3910. γαίουσιν ΕἸ, Ε, γέουσιν Ψ, 

ν. 811, ἀπαλλαγέντες ὡς δυςδαίμονες, τω εὖν τες; ὡς δυςδ, 
Ῥι ὡς δ᾽ εὐδαίμονες. “οὶ. 511. ὡς δὲ δαίμονες σομΐ. ἤθει. ὡς 
διιαίμονες ςοηΐὶ, Οἐε!}]. ὡς δυςδαίμονες 7 ε}1. ἀπαλλαγέντες ὡς, δὺυς- 
δαίμονες Βοί!. ΕΘυοταπι οπιῃΐυπι αχρὶϊτδίϊοπμοβ Βα οὴΐ αἰ φαίῃ οὐπ- 

οτιϊ. Βιαιϊάδιῃ ἔδοϊ οὑπὶ Ῥογβοπο, ποῆαὰδ υἱζνη. ἴῃ ΙΟΟῸ ἴθ 5858 
Ρυΐίο, υδμαῦδη) εδέ πὶ οορί(αίίοπα δἰϊᾳαϊᾷ ᾿ῃβο 1), {απιεῖν μΣ}}} 
ἔδ]δὶ. . 

Ψ.: 513. εὐσεβοῦσϊί, Ευτὶ. εὖ σέβουσι σοι. 416, βῖη6. οαβᾶν 

Ὑς31ς ἀνθάλοιεν δι. 51]. αυοα οπιηΐπο ὮΘΟΟΒΒΔΓΠΙΙΙ; ΄ασ 

π ᾿ΣΡΓΟΥΤ ΠῚ ἸεοίίοηΘ αὖ ϑάνοιεν ζοιτὶ αὐϊάθηι ροπϑιΐ ϑάνοιεν, κεὰ 
τοϊηπῖπιε αὖϑις αὖ. ῬτοΥδὰβ δἰΐδπι ταϊΐοποπι παθοί πάλιν αὖϑις. --ὦ 

Οοᾶ. Ψεμείαβ Βεββδυϊοπίβ: ἀνελόντες. γ᾽ φοϑβέ ἂν υἱ εἰϊοϊ πιὰ βυ8- 
ἀεί )Δἴ. Ρ. ΝΠ, αυἱᾶ 8πεδρ5 ἔιουϊέ υΐὰ8 γοοὶβ πιθηβαχδ; αυοᾶ 
τεξζαίδί Ηετπηὶ. Οραβο, ἘΝ. Ρ, 819, 

ον ; 
ν, 8106. ἐμπέπτη ΕἸ. ἐμπίπτιοι Ἐ, 



24 ΔΙΣΧΎΛΟΥ 

Ποϑεῖν ἃ μὴ χρὴ; χέρδεσιν νιχωμένους, 
Δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας 

Κάμψαι διαύλου ϑάτερον χῶλον πάλιν" 
8590 Θεοῖς δ' ἂν ἀμπλάκητορ εἰ μόλοι στρατός, 845 

᾿Εγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων 

. Γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πρόςπαια μὴ τύχοι χαχᾶ. 
Τοιαῦτά τοι γυναιχὸς ἐξ ἐμοῦ κλύοις" 
Τὸ δ᾽ εὖ χρατοίη, μὴ διχοῤῥόπως ἰδεῖν. 

825 Πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. “850 

ΧΟΡΟΣ. 

Τύναι, κατ᾿ ἄνδρα σώφρον' εὐφροόνως λέγεις. 
᾿Εγὼ δ' ἀκούσας πιστά σου τεέχμήρια 
Θεοὺς προςϑιπεῖν εὖ παρασχευάζομαι. 
Χάρις γὰρ οὐχ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 

8580 ἾὯ Ζεῦ βασιλεῦ καὶ νὺξ φιλία, 855 
μεγάλων χόσμων χτεάτειρα, 
ἭΪΤτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίκτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαν 

985 μέγα δουλείας 860 
γάγγαμον, ἄτης. παναλωτου. 
Δία τοῦ ξένιον μέγαν αἱδοῦμαν - 

Ν. 311. πορϑεῖν ἘῚ, Ἐ,, -α ᾿ χέρδεσι ΕἸ, 
ν. 820. θεοῖς δ᾽ ἀναμπλάκητος πο ὐϊ 50μ)ι. Ττδοῖ, 120... 

" φυοᾶ ΞΘ. 51 ΠῚ ΡΘΥν ΘΓ, ϑεοῖσι ὅδ᾽ ἀμπλάκητος. σομΐ, 511. ϑεοῖς δ᾽ 
ἄν, ἀμπλάκητος. οοηΐ, Ρ, Αἱ δαρύδ ΓΘ] 5. γνθΘη ΔυΒοΪαίς μοβὶ- 
απι, ϑεοῖς δ᾽ ἂν ἀμπλ. 6η). Ὑἴ6}}. τεοίθ αυϊάθιι, βεὰ ρῦανα ἰηίον.- 
ΡΓείαίίοπα πη 5. εἰ .- ἂν -- μόλοι, ἀ) δϑίς 81 νη 8 ρΡοίεδβί, 
Ἰὰ αὐυοᾶ ρ86 ργοθδΐ δΧ θη }} 18 δα ν. 904. οοἰἸ!εοί5. Θμοὰ }». 1. ἴπ- 
ἐρίαπι. ἄν ἰυηρεπᾶαπι οβί οὰπὶ ἀμπλάχητος, ἰᾷὰ ᾳιοὰ ἴρ5α οἷὰϑ 
Ἰοσβ ἀδβιρ δ, ΐ 

Ψν, 321, ἐγρηγορὸς ὁπ. Ρ, Ψυ]ρ, ἐγρήγορον. 

Ὁ. 322. τύχη Ἐ΄, ΞΕ 

Νν. 828. τοιαῦτά σοι Ἐ΄. 
ν. 225. γ᾽ ἄν ςομί. ΠοαᾺ}, τήνδ᾽ εοηΐ. Πότ. ΝΒ κπὰ- 

(ληά τ|Π|. ᾿ 
ν. 226. Ψούδυβ [05 ἀ5ηὰ6 δᾷ 829, Νιυνίΐο {{νὰ} Υ,, 

ν, 221. τῶν μεγάλων Ἐς, αἱ μανοθι δ ὰβ {0]] {{||', 

ν. 842. ἔχουοιν «ἴω. 511, ἔχουσ᾽ ΚΝ, «οπίτα τποίταϊῃ, 



"ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 20 

τὸν τάδε πράξαντ᾽ ἐπ᾿ ᾿αἰλεξάνδρῳ 
τείνοντα πάλαι τόξον, ὅπως ἂν 

)40 μήτε πρὸ χαιροῦ μήϑ'᾽ ὑπὲρ ἄστρων 865 
βέλος ἠλίϑεον σχήνειεν, : 

. Διὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν στῷ. α΄. 
Πάρεστι τοῦτό γ᾽ ἐξιχνεῦσαι. 
"ἔπραξεν ὡς ἔχρανεν. οὐκ ἔφα τις 

545 Θεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν 810 
Ὅσοις ἀϑίχτων χάρις 
Πατοῖϑ᾽" ὁ δ᾽ οὐκ εὐσεβὴς. 
Πέφανται δ᾽ ἐκγόνους 
᾿“τολμήτων ἄρη 5875 

3550 Πνεόντων μεῖζον ἢ διχαίως 
(λεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 
Ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. ἔστω δ᾽ ἀπήμαντον, ὥςτε 

χαπαρχεῖν 

Εὖ “πραπίδων λαχόντα. - 880 
Οὐ γάρ ἐστιν ἔπαλξις. 

855 Πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ 
““αχτίσαντε μέγαν δίκας βωμὸν εἰς ἀφάνειαν. 
Βιᾶται δ᾽ ἁ τάλαινα πειϑώ, ἄντ. α΄. 

ΠΠροβουλόπαις ἄφερτος ἄτας. 886 
" χκος δὲ πᾶν μάταιον. οὐχ ἐχρύφϑη, 

ν. 343. τοῦτ᾽ ἐξιχνεῦσαι ἙῚ. 

Υ, 844. Ψυ]ρ. ὡς ἔπραξεν ὡς ἔχρανεν, Ριΐὰβ ὡς τεείθ εἰφοϊέ 
Ηετγῆι. 

Υ. 348. ἐχγόνους Ἐ. 5.0. ἐγγόνους δ. ἈἘδοορὶ Πα, ἔκππι 
Ρτγορίει. ριοπιΐμδηι διυοίογ (αίεπι. (ὰπὶ αἶα (οΐαπι ΒΟ ἴον ᾿ἰᾶθς ΥΟΧ 
(Ῥγοιι. 112, 181, Οἀ. Χν, 225. Ρὶπᾶ. Ῥγίμ. 1, 63. ν, 68.; Νέι. 
ΝΠ, 50. ; [βίμι. ΑἹ, 15.}, παοροΐεξηι ἔγγονος βἰσηϊῆοδί. 

Υ. 362. ὥςτ᾽ ἀπαρχεῖν Ε1., αυοᾶᾷ ποπ ἄϊβρ! σοί, Ροίεβί εηΐπι 
οτία 6586 τορ. εχ οοτγγθοίίομα, υἱ δοαᾳυδιδίιν πἰς νΘιΒὰΒ νογδαὶ 
801... φαεῖι νἱά6. 

᾿Υ͂, 856, ἐχλαχτίσαντι Ἐ. --α μέγαν εἰν, Οϑηίεγ, μεγάλα Ἐ, Υ, 

ς. Υ͂. 308. οπιπια ροβί ἄφερτος Υ. 

ν. 369. ὡς ἄχος Ε', --- πᾶν μάταιον 6πιν, 6], Ψα]ς. παμμιά.-- 
τιον, αυοᾶ ὨνϊΠῸΒ ἀρίαπι., ἀυϊα να ΪΟγὰ ΠῚ Χμ θα ασ 518 Γαηιθἀϊ0- 
τὰπ. Μιὰς Οοππ, Ραποίαᾳπι μοβέ μάταιον ροβυείαμί ϑομαίΖ,, 
Ιονμ.. εἰ], Βάἢι, αυοᾶ ναΐκὸ ἀεεβέ, Ῥγοναίυσ 1ὰ δο, φυοὰ εδοᾶεπὶ 
Ἰοοθ δηίβ ἰάθη νοοαυι!αμ οὐκ ραποίιπι ροβίξαμα οδί ἴμ φίτορ]ιᾶ, 



20 ΑΙ ΣΧΎΜΖΟΥ... 

860 Πρέπει δέ, φῶς αἰνολαμπές, σίγος " 
Καχοῦ δὲ χαλκοῦ τρόπον 890 
Τρίβῳ τ καὶ προςβολαῖς 
ΔΙελαμπαγὴς πέλει 
Δικαιωϑείς, ἐπεὶ 

865 διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, 
Πόλει πρόςτριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑ εἰς: ' 895 
“τᾶν δ᾽ ἀκούει μὲν οὔτις ϑεῶν" τὸν δ᾽ ἐπί- 

στροφον τῶνδε 
Φῶτ᾽ ἄδικον καϑαιρεῖ. ' 
Οἷος καὶ Πάρις ἐλϑὼν 

570 Ες δόμον τὸν ᾿“τρειδᾶν 400 
᾿"Ἤισχυνδ ξενίαν τράπεζαν χλοπαῖσι γυναιχός. 
“ἀιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστοραςἩ στρ, β΄. 
Κλόνους λογχίμους τ καὶ ναυβάτας ὁπλισμοὺς, 405 
"4γουσά τ᾽ ἀντίφερνον ᾿Ιλίῳ φϑορὰν, 

575 Βέβακεν ῥίμφα διὰ πυλᾶν, 
"Ατλητα τλᾶσα" πολὺ δ᾽ ἀνέστενον 
Τόδ᾽ ἐννέποντες δόμων προφῆται" 

Ιώ, ἰὼ δῶμα δῶμα καὶ πρόμοι, 410 
᾿Ιὼ λέχος καὶ στίβου φιλάνορες. 

ν. 8360. Οοπιτηβ ρμοβὲ φῶς δι 

8603... τὲ ῥὴη ἄν -- προιβολαῖς δπι, Β51], Ψα]ρ. προβολαῖς. 

ν. 3656, ποτανὸν ἐπι. Ρ. πταγὸν Ψ]». πτανὸν τιν᾽ Ἐ᾽ 
ν. 8600. εὶς ΕἸ; Ζ 

. 261. τῶνδε. Ἐσρτιίαβθθ Ἰεσεπάυπ) τῶν, Ψαυϊκαίας τηϑίγαμι 
τί πεϊοβίαβ σοι ραν δίαπι ν᾽ ἀθίυν., αυδὴ) αιοα ἅν, 1. δρίατῃς 

ψ, 210. εἰς οἶκον Ε΄. --- τὸν οι. σδηίεσ, τῶν Ν, 

ν΄. 311, τὴν ξενίαν Ἐ΄, --- χλοπαῖσι Εἰ, κλοπαῖς ΨΥ, 
ν. 316. πολὺ δ᾽ ἀνέστενον Ἐ]. πολὺ δ᾽ ἔστενον ΨΥ, πολλὰ 

ὁ᾽ ἔοτεγον Ε, ἀναοτένειν αϊοίαχα υὐ ν. δ04, 1201. 

τι 377, τὸ, δ᾽, Ἐν 

ν. 318. ἰὼ κεῖηεὶ ΕἸ. 

Ἅ;,..380... Ἐ΄ πάρεστι σιγᾶς ἄτιμος. ΝΙΝ οϑί σιγῶο" αυοᾶ εαΐ 
ἴῃ Ψ., δὸ πὰ Ππὰ - οὐ, ἴα πὸς δἀνονβπίυν πὴθίνοὸ δη δι ΟΡ 6, 
Ἀΐοερμὶ οδὐνεπάδίϊοποῖα. ΒΟΙ ἢ, ἀαδτα ᾿ἰσοέ ργνδ νᾶ ᾿πνυοηίαπι, «αἰαῖ 

γΩΟ ΧΟΡ ΘΓΘ οομίονα εϑι δᾶ, 4υδηὶ ἰἰΠ6 Ἔχδὶ οί, (οἰ. 86 ρητ86 

ἐπ ογρεοίαιο., ἰδία πὶ “πο οογίαπι αὐ ινον, Ομ ἴα ᾿ς πρπ- 

πἶδὶ τὸ τοί ἶσα), αὐἰὰ Π1Πὰ Ἄχοοριίαν! μοίεβί ἰπί δὲ δ᾽ πρα αν. 
ἀκςοῖν}! κατϊο. ΘΙ ΔΙῸ ἐηυΐἱ ἤ οτὴ Ἰεοιἔοπδπὶ οχ βέϊηνο οἵγ᾽ εἰς, (ὑπὶ 
αὐΐα αὐ} ππαίαᾶιυν μπἷἶδὶ ἀπὰς ΠΙ(εγδ6. εὐ μὰ ὦ οἵ ο ἴῃ οὐ» 4υδ 
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880 Πᾷάρεστι σἵγ᾽ ἐς ἀτίμους ἀλοίδορος, 
“Αδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν. 
Πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 
Φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν, - 415 
Ἐυμόρφων δὲ κολοσσῶν 

885 Ἴχϑεταιν χάρις ἀνδρί, 
ς Ἰθμμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις ἔῤῥει πᾶσ᾽ ᾿Αφροδίτα. 

Ὀνειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες ἀντ. β΄. 
ΤΠ]άρεισιν δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 421 
Μάταν γὰρ εὖτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοχῶν ὁρᾶν, 

5090 Παραλλάξασα διὰ χερῶν 
Βέβακεν ὄψις οὐ μεθύστερον 425 
Πτεροῖς ὀπαδοῖς ὕπνου ; κελεύϑοις. 
Τὰ μὲν χατ᾽ οἴχους ἐφ᾽ ἑστίας ἄχη 

Τώδ᾽ ἐστὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 
8905 Τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος αἴας συνορμένοις 

Πένϑεια τλησικάρδιος 480. 

δόμων ἑκάστου πρέπει. 

- 

Πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ" 

Οὺς μὲν γάρ τις ἔπεμιψεν 
400 Οἷδεν" ἀντὶ δὲ φώτων ' 434 

βϑδρίβείπθ σοπξαπδαπίαι,, ἔὰπὶ αυἷδ δοῖδ δες ᾿δοΐΐο (8, αὖ ἃ ἴῃ6 
ἰδοίαι εμέ, εχρ ϊοϊα., ΘιιΠ1, 4υϊ ἰοἱἱ ϑεμίεη εἶ δτ ἃ ἢ. ΘΟ ΠΕΧᾺΪ αρίυ 5 
εβέ, βϑηϑὰηῃ) γχεβίϊί εἴ. του τώκὸ Ηοτη.. ςοιΐ, σιγὰς, ἄτιμος Ι 

δλ δα θοὸς; Αἱ ἀϊθρ! οί ᾿Πϑὰ ἄτιμος, βἰνε ἀθ ἈΓΕμ6]Δ0 βῖνο ἀε Η6- 
Ιομα ἀϊοίαπι: πεαιδ οομδίαξ ἀθ σιγάς. 85. ὁοοηϊ. οὖγ᾽ ἄτιμος, ἄλλ᾽ 
ἀλοίδορος, αὐ ἰπίγορίια οἰἴαῖ τα δία, εἴ διανὶαβ, ᾳιᾶπι 410 ὁ ἢ0- 

Βίτδ ἐπιεμἀδέϊο 6 Οὐὰβ 6δί. 

ν΄. 381, “ἄληστος ἀφεμένων οοὨΐ, Πεττη. ἄδιστος, ἃ ἀφεμένων, 

. Βοί!ι. ἄλγιστος ἀφεμέναν ἐδὼν 5. ἄπιστος ἄφεμέναν ἐδεῖν ΟτεΙ. Νὶ- 
δ} υχαταμ ἀπ 1. 

ν. 382. ὑπερποντίας Ἐ, ὑπὲρ ποντίας Ψ. 

ν. 884. εὐμκόρφων δὲ ΕἸ. Ψυ]ς. γὰρ ργτο δέ, 

ν΄, 385, ἀνδοὺ Ἐ]. τἀνδρὶ νὰ]. 

ΜΝ. 388. πάρεισιν ἐπι. Ρ, ΜΠ. “πάρεισε οοπίτδ πιείγαπι, --- 
᾿ ᾿ . ΓῚ 

δόχαν οοπὶ. δι. βίῃ. ᾿αιδβᾶ, 

ν. 290. χειρῶν ΕἸ. 

Ψν. 8ὃ95. Ρυίο Ἰορσεηᾶυτι Ἕλληνος, δαἀάϊίαπι ἔοπιϊηΐμο τὰ Υ, 
11τὅ, [ἃ "δ β6ὲ αῦθεί πυπιθι 8. 

ν. 899, τις ἱπβοιαϊξ Ῥὶ ὠνείτὶ οᾶυ88. οὕς μὲν γὰρ πέμψεν 
οἷδεν Ἐ᾿ ; 

ν. 400, βροτῶν Ε, 
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410 

418 

420 

ἍΜ ΙΣΧ Υ ΘῪ 

Τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑκάστου δόμους ἀφιάνεϊται, 
Ὁ χρυσαμοιβὸς δ᾽ ᾿άἄρης σωμάτων στρ. γ᾽. 

Καὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχῃ δορὸς ᾿ 
Πυρωϑὲν ἐξ ᾿Ιλίου 440 
φίλοισι πέμπει βαρὺ 
ἱψῇγμα δυςδάκχρυτον, ἀντ- 

ήνορος σποδοῦ γεμί- 
ζων λέβητας εὐϑέτου 444 

ΣΣτένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες ἄνδρα τὸν μὲν ὡς μά- 
χης ἴδρις" 

Τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς χαλῶς πεσόντ᾽. 
ἀλλοτρίας διαὶ γυναι- 
χός. τάδε σῖγά τις βαὔ- 
ζει. φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἔἕρ: ἄδο᾽ 
πει προδίκοις ᾿ΑἸτρείδαις. ᾿ 

Οἱ δ᾽ αὐτοῦ περὶ τεῖχος 
Θήχας ᾿Ιλιάδος γᾶς 458 
Τύμορφοι κατέχουσιν" ἐχϑϑὰ δ᾽ ἔχοντας ἔχρυψεν. 
Βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν φάτις ξὺν χότῳ" ἄντ. γ΄. 

Δημοκράντου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 
Μένει δ᾽ ἀκοῦσαί τί μον 
δέριμνα νυχτηρεφές. 460 
Ἰῶν πολυχτόνων γὰρ οὐκ 

ἄσχοποι ϑεοί. χελαι: - 
γαὶ δ᾽ ᾿βρινύες χρόνῳ 

ν. 41. τ ουβαπι οπι. Ρ, Ὑυ]ρ. τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑχάστου 
τοὺς δόμους εἰςαςυκνεῖται. «οὺς οὔ. ΕἸ. 

Ψ, 408. τοὺς λέβητας νυ]ρ. τοὺς οηϊ. ΕἸ. Ράγε8 Ἰιαυᾶ ἅυ}ΐς 
βαπί Ἰιὶ οτἀϊηθδ; πθάὰθ οἱθρᾶῃβ δδί ἰν. 1, δὐξϊσα!β. ποᾷὰθ οὖν 
ν, 431, 

ν. 411, διαὲ 6π|. ἤθυπι. Ψαϊς. διά, .γὲ αἀπίθ διὰ ἱπβοτὶε Ε΄ 
Ν.΄414. προδίχοις Ε, ΨΜὰ]ρ. προδίκοισιν. 

411. εὐμόρφως Ἐ. -- ἐχϑρῶν Ἐ, 

419, δημοχράντου 6, Ρ. Ψυὶς, δημοκράτου, 

χψ΄, 423. ἀπόσκχοποι ΕἸ. 
φ ε Υ , ᾽ “ἢ. 

424, δ᾽ οὖν ᾿ρινύες νυ]. οὖν οἷκ, ΕἸ}, αὐ τοὺς ν. 408:. 

Ψ. 420, παλινιυχῆ να]. παλιντυχῇ Εν παλιντυχεῖ οοπὶ, ΡοΙΒ. 

ν. 422. μήδ᾽ εἴην ΕἸ. 
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ἀφ5 Τυχηρὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίχας παλιντυχῆ τριβᾷ βίου 

Τιϑεῖσ᾽ ἀμαυρόν, ἐν δ᾽ ἀΐ- 4606 

στοις τελέϑοντος οὔτις ἀλ- 

κά" τὸ δ᾽ ὑπερχότως κλύειν 
εὖ βαρύ" βάλλεται γὰρ ὃσ- 

ἤἄϑ0 σοις Διόϑεν κεραυνός, 470 

Κρίνω δ᾽ ἄφϑονον λον" 
Μητ᾿ εἴην πτολιπόρϑης, 

Μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ᾽ ἄλλων βίον κατίδοιμι. 

Πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου ᾿ ἐπῳδ. 

485 Πόλιν διήκει ϑοὰ ᾿ 476 

Βάξις" εἰ δ᾽ ἐτητύμως, 

Ἰἴς οἶδεν, ἢ τοι ϑεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος. 

Τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν ΡΝ 

φλογὸς παραγγέλμασι 480 

440 Νυέοις πυρωϊϑέντα χαρδίαν, ) 
"Ἔπειτ᾽ ἀλλαγᾷ λόγου χαμεῖν; 
Τυναικὸς αἰχμῷ πρέπει 
Πρὸ τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 
Πιϑανὸς ἄγαν ὁ ϑῆλυς ὅρος ἐπινέμεται - 485 

445 Ταχύπορος. ἀλλὰ ταχύμορον 
Τυναιχογήουτον ὄλλυται κλέος. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Τάχ᾽ εἰσόμεσϑα λαμπάδων φαεσφόρων 

ν. 4835. τὴν πόλιν Ἐ. Ν. τὴν οπι. ΕἸ. Βοπρομᾶσμέ δ'01 δὲ 
ΨΕΙΒ5 484. εἰ 495.. υἱ᾽ μοΓΠ] ἴῃ ΡΥ πα ΒίΓορ ἃ. 

ει 
Ψν. 431. ἤ τοι δπι. ῬΡᾺ ἤτον νυ]ρ. ἤ, ΕἸ. οἷδεν ἤτοι Ἐ, 
. 440. καρδίαν ἐπεὶ ἔπειτ᾽ ΕἸ. 

Υ. 441. λόγου" Εν: λόγους ,. Ἑοτίαβεα Ἰερεπυπι: ἔπειτ᾽ ἐν 
ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν, νεγδυ 4.8}18 8106. 1 κάμνειν πρὸς κύματι 
ΤΙ}. 210. ᾿ 

ν. 442. ἐν γυναιχὸς Ε, Ψ, ἂν τεοία οπα. Ρ, Ἐυοτιίαββϑε τοί- 
οἰθπάμηι εϑί δὰ ν, 441. 

Ψν. 446. γυναικογήρυτον ΕἸ. Ἐ, γυναιχοχήρυκτον Υ͂͵ 
ν. 441. Μιηΐπιε ἀυυιίαηᾶαπι 6δί, αυΐπ ἰαες ἀϊσαμίι ἃ ΟΤγ- 

(δε πη 6818, οὰ {τὶ θαππέαν ἢ Πἰρεῖχ. αὐᾶ6 ἰπίθηίο ᾶθο Ἔχ θϑέ 
δηΐηιο, υξ ρῥτορεί 6ε8, 486 οοηΐίοπάεονδί, ΟοΓγυρίιᾶθο ᾿ᾶθο δ5βδί τ ηδέ 
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Φρυχτωριῶν τε καὶ πυρὸς παραλλαγὰς 490 
Εἰτ᾿ οὖν ἀληϑεῖς, εἴτ᾽ ὀνειράτων δίκην 

450 Τερπνὸν τόδ᾽ ἐλθὸν φῶς ἐφήλωσε φρένας. 
Κήρυκ᾽ ἀπ᾽ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ κατάσχιον 

Κλάδοις ἐλαίας" μαρτυρεῖ δέ μοι κάσις 
ΠΠηλοῦ ξύνουρος διψία κόνις τάδε, 405 
Ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα ' 

455 ὕλης ὀρείας σημανεῖ χαπνῷ πυρός. 

᾿“λλ᾽ ἢ τὸ, χαίρειν μᾶλλον ἐκβάξει λέγων" παν 
Τὸν ἀντίον δὲ τοῖς δ᾽ ἀποστέργω λόγον "΄ 
Τὺ γα πρὸς εὖ φανεῖσι προςϑή ἠκη πέλοι. 500 

ΧΟΡΟΣ. 
Ὅςτις τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει, 

460 «Αὐτὸς φρενῶν χκαρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 
ΚΗΡΥξ. ' 

᾿Ιὼ πατρῷον οὖδας ᾿Αργείας χϑονός, 
Δεχάτῳ σε φέγγει τῷδ᾽ ἀφικόμην ἔτους, 
Πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχών. 6Ὸ9ϑ» 505᾽ 
Οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿“Ιργείᾳ χϑονὶ 

465 Θανὼν μεϑέξειν φιλτάτου τάφου (ἱέρος. 
ΙΝὺν γαῖρξ μὲν γϑών, χαῖρε δ᾽ ἡλίου φᾶος, 
Ὕπατός τε χώρας Ζεύς, ὁ [ὐϑιός τ᾽ ἄναξ, 

Τόξοις ἰάπτων μηχέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη" 510 
“ἅλις παρὰ Σχώμανδρον ἤσϑ' ἀνόώρσιος" 

470 Νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑι χἀπαγώγιος, 
"Ἄναξ "άπολλον. τούς τ᾿ ἀγωνίους ϑεοὺς 

Πάντας προςαυδῶ, τὸν τ᾽ ἐμὸν τιμάορον 

ν᾿ 

611... ΟἸγ(Δομγη δθίΓαπὶ ῸΠ δἄθθθο γδίαβ δηίς ν, ὅ45, Αέ βᾶπ8 
αἄδσβρο ἄεροΐ. αυοηβηιποῦο δηΐηὶ δοῖτα Ροίεν δί ᾿πβίαηϊεηι Αμᾶ- 
τ] ΘΠ ΠΟῺ 3 ἐεάϊϑωι (551), πἰβὶ 6 νϑυ}}β ρυδϑοθμὶβ (481) Νοιις 
οταμΐηο 80 114, 5ἱ αυϊάθηι δὲ νϑύθα μοῦ χοροί ἰὼ οδάθηι ογᾶ- 
(ἴοης (590). --- “ εἰσόμεθα ΕἸ, 

ν. 458, προςϑήκευ Ἰὰν 

ΙὟ. 401. Ροιβϑομᾶ ρυδϑοοηΐβ ΠΟ ἀοαϊρπαία ἴπ Ψ,, βοὰ οσῃίϊ- 
πὐδηίυν ἰἰαθς οἷογο 8416 δὲ ν. 490. 

ν. 403, Θομπιπᾶ ρμοϑί ἐλπίδων, αὑὸο ἀἰϊδβθοαίυν βοηίθηζία, 58- 

δία! Πά. ; μ .Δ 

ν. 409. ἤσϑ᾽ ἀνάρσιος βου!ρβὶ ΟΠ ΠΊΔΤΡ, ΒΚ.» ουπι νας. εἰς 
ἦλθες, σοηίγα ΠΙΠΠ ΘΓ Σ Π6Ὸ βοῖο, αὐϊά δὰ Θοδηιὰπάν πὶ νοπΐδι- 

ἄστυ ἔμου! ΑΡΟΙαἷ 7), 4αὶ αἰ μανίίαναί, Ναας ἐπὶ βί ρα βοδίϊοιθ 
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Ῥρμῆν, φίλον κήρυχα, κηρύκων σέβας, 515 

Ἥρως τε τοὺφ πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 

475 τρατὰν δέχεσϑαι τὸν λελειμμένον δορός. 
Ιὼ μέλαϑρα βασιλέων, φίλαι στέγαι, 

Σεμνοί τὲ ϑᾶχοι, δαίμονές τ᾿ ἀντήλιοι, 
ΕἸ που πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασι 520 
4έξασϑα κόσμῳ βασιλέα πολλῷ χρόνῳ. 

480 Ἥκει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 
Καὶ τοῖς δ᾽ ἅπασι κοινὸν “Ἰγαμέμνων ἄναξ. 
᾿Αλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασϑε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει, 
Τροίαν χατασχώψαντα τοῦ δικηφόρου 595 
Διὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον. 

485 Βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι χαὶ ϑεῶν ἱδρύματα, 
Καὶ σπέριια πάσης ἐξαπόλλυται γϑονός. 
Τοιόνδὲ ροίῳ περιβαλὼν ζευχτήριον 
“ἄναξ ᾽Ατρείδης πρέσβυς εὐδαίιιων ἀνὴρ 580 
Ἥκει, τίεσϑαι δ᾽ ἀ ξιώτατος βροτῶν 

400 Τῶν νῦν" Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 
᾿Εξεύχεται τὸ “δρᾶμα τοῦ πάϑους πλέον. 
Ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε καὶ χλοπῆς δίκην 
Τοῦ ῥυσίου ϑ᾽ ἥμαρτε χαὶ πανώλεϑρον 585 
«Αὐτόχγϑον᾽ ὃν πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 

405 διπλᾶ δ᾽ ἔτισαν Πριαμίδαι ϑαμάρτιαὰ. 
ΧΟΡΟΣ. 

Κήρυξ ᾿“χαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 
Ἀ ΕΓΡΈῈ Σ. 

᾿Χαίρω: τεϑνᾶναι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς. 

γοοῖβ ἀνάρσιος ἱποδέ φυϊδαιαπι, ααοὰ πᾶπο ψοπίομπᾶϊ πιρπέϊοηϊ τα- 
το απὶ ἀεί, 

ΡΥ. 410. καὶ παγώνιος ΕἸ. ι 

Ὑ. 418. εἴ που 6πι. 511, Ψυὶρ. ἤ ποῦ. --- τοῖσιν Ἐ, 
ν. 4το. δέξαισϑε Ε΄. ᾿ 

Υ. 480. ἡμῖν ΕἸ. ὼ 

Υ. 492. ὀφλὼν επι. Β]1. ΨΝυϊρ. ὄφλων, 
Υ. 494. αὐτόχϑον᾽ ὃν δτα, ΒΙ]. Ψ]5. αὐτόχϑονον, φασ ΠΙᾺ οϑέ, 
Ν. 496. Μνυ!ρ. γΕΓΒῸΒ.), 4008 οἰοτο ταβίϊέαϊς Ηφδίμίυβ., ΟἹγπ 

(δε πι πεβίτ 8 (τἰυυϊέ: σὰΐ ποὴ ἀρία Ββαμέ ν, 5071, 5838.) εἴ πιᾶχίηις 
“Ψψιχώμενος εἰ τοῖς γέρουσι, οεέ, ν. ὅ41] δ5ᾳᾳ. 

ν. 491. ἔτ᾽ 01]. ΕἸ, 



82 ΑΙΣΧΥΛΟΥ Ἂ 

ΧΟΡΟΣ. 
"Ἔρως πατρῴας τῆςδε γῆς σ᾽ ἐγύμγασεν: 540 

ΚΗΡΎ, ΞΟ 
ἍὭὭςτ᾽ ἐνδαχρύϑθιν γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο: 

ΧΟΡΟΣ. 
500 ΤΤερπνῆς ἄρ᾽ ἴστε τῆςδ᾽ ἐπήβολοι νόσου; 

ΚΗΡῪΥ. 

Πῶς δὴ διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου; 

ΧΟΡΟΣ. 
Τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένος, 

γ ὦ 5 Κ᾽: Α͂,Ο 

Ποϑεῖν ποθοῦντα τήνδε σθὶ στρατὸν θγεις. 545 

ΧΟΡΟΣ. 

'ἢς πόλλ᾽ ἀμαυρᾶς ἐκ φρενός μ᾽ ἀναστένειν. 

ΚΗΡΥ͂ 

505 Πόϑεν τὸ δύο(οον τοῦτ᾽ ἐπῆν στύγος στρατῷ: 
ἡ, Ὧν ὁ ὁ κῷ δ δὲ 

Πάλαν τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης ἔχω. 

ΚΗΡΎΥ. 
Καί πως ἀπόντων χοιράνων ἔτρεις τινάῤ; ἴ 

ΧΟΡΟΣ. 

'ῆς νῦν τὸ σὸν δὴ, καὶ ϑανεῖν πολλὴ χαριφ: 550 

ΚΗΡΥ͂ 
Εὖ γὰρ πέπραχται. ταῦτα δ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ 

Ὑ. δ00. ἴστε ΕἸ. ἦτε Ψ,, αὐοᾶ ν᾽ ἀείαν γτεροίεπᾶυμπι 6. σοπὶο- 
οίατα, οτία 6 Ἰθοίΐομβ οοὐϊοῖβ πολ ἱμ6]]οοίδ, 

Ὑ. δὅ02. πεπληγμένον εοηΐ, γεν, ΔΑ ποπ οἰμπὶ ὀχογοίίαϊ, 
"ἰδοῦ Γ68 αὐειθα εγαΐ οὐπὶ Ο01Ὸ.), 868 μγδθοομὶ; δεοπόσεις πεπλη- 
γμέιος. 

ν. ὅ04. εἦ τπιᾶτρο Α5].. Ψυ]ρὸ ἄοεβί. 

ν. 501. κοιράνων Ἐ΄ οἵ 6ῃϊ. Οδηίογ, Μὰ]. τυράννων, --- Ἄα]α. 
καὶ πῶς, 4υοᾶ βειβάπι ρμογνογίϊε: πα δ ΐ πὶ πηι ν᾽ ἀθτοί ας Ργδ6- 

τοηΐς, 4υοὰ δβθηίΐίθ γθρ6 δἰἰαυϊὰ {(ἰπηυογῖξ οἰοταβ. Ααοά πιίαπιὶ 
6886 ΠΟΙ ροίογδί: τοροβ Θπΐ πὶ γβοσφέονα βιαπέ ἰυίοι 68 ὑαουῖν ΠΟΙ 
ΟΔΓΏ 668. 

ν, ὅ08, ὡς νῦν τὸ σὸν 6πι. Βίδηι. ὧν νῦν τὸν οὸν δὴ γ. ἂν 
γὺν τὸ Ε΄ 



φ 

“-" ΤΑ ΜΕΜΝΩΝ. ὦ 

510 Τὰ μέν τις εὖ λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 
Τὰ δ᾽ αὖτε κἀπίμοιιρα, τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 
““[παντ᾿ ἀπήμων τὸν δι᾿ αἰῶνος χρόνον; 
Μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι καὶ δυςαυλίας, 555 
Σπαρνὰς παρήξεις καὶ κακοστρώτους, τί δ᾽ οὐ 

515 “τένοντες, οὐ λαχόντες ἤματος μέρος ; 
Τὰ δ᾽ αὖτε χέρσῳ καὶ προςῆν πλέον στύγος" 
Τυναὶ γὰρ ἧσαν δηΐων πρὸς τείχεσιν" 

ἜΣ οὐρανοῦ γὰρ χἀπὸ γῆς λειμωγνίαι 560 
δρόσοι χατειψέχαζον, ἔμπεδον σίνος 

δφ0 ᾿᾿σϑημάτων, τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 
Χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἰωνοκτόγον, 

Οἷον παρεῖχ᾽ ἄφερτον ᾿Ιδαία χιὼν, 
ἯΙ ϑάλπος, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς 5605 

Κοίταις ἀκύμων νηνέμοις εὕδοι πεσών" 
525 Τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος" 

ἸΠΠαροίχεται δὲ τοῖσι μὲν τεϑνηκόσιν 
Τὸ μήποτ᾽ αὖϑις μηδ᾽ ἀναστῆναι μέλειν, 
Τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήῳ λέγειν, 570 
“Τὸν ζῶντα δ᾽ ἀλγεῖν χρὴ τύχης παλιγκότου; 

580 Καὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφοραῖς καταξιῶ, 
Ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν ᾿ΔΙργείων στρατοῦ 
Νιχᾷ τὸ κέρδος, πῆμα δ᾽ οὐκ ἀντιῤῥέπει. 

'ῆς χομπάσαι τῷδ᾽ εἰχὸς ἡλίου φάει, ' 575 
“Ὑπὲρ ϑαλάσσης καὶ χϑονὸς ποτωμένοις" 

588 Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿“ργείων στόλος 

Θεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς χαϑ' ᾿Ελλάδα 

ψ. 510. εὖ λέξειεν 101], τι Βίδηϊ, σομϊ. ἄν, 410 ΠῸΠ ΟρΙ18. 
Ν. ὕ14. κχαχοτρώτους Υ. 

ν..51586. οὗ λαχόντες οοιὶ. ϑομά(Ζ." 
Ν. ὅ16. αϊρ. σοι ρΡροβέ προςῆν»γ) αυοᾶ δυδίυ]ϊ, αυΐα χαὸὶ 

τοξζογεηάσπι οεί αὐ πλέον. 
Ν. 518, δοϊαίΖ. ςοπὶΐ, λειμωγίας, ᾳυΐα ΤῸ8 ῥτδίθηβίβ πὸ ἄδ 

ΘΟ Ύ61ο 5.16, Θυδδὶ "0 ΡΓΌΨΓ6Β ΡΥ ΕΣ ἃ ΓΟῸΒ ἰρ86 ῥταΐία μπιδἀεΐαοσεγεξ, 
Ν. 519. καταψακάζον Πάαξ., αυἷα ψαχάς ν, 1312, Αέν. 1452, 

ψεχάς, αυ8ε ἔοτπια 6βὲ εἰΐδιη ἄρθμ. ΤΥηρ. ἔτ. 862. 
ν. ὅ2Ι. λέγεν Ἐ.. , 
Νν. 5630. συμφοραῖς Ε΄, 
ν. δὅ84. Βεοίς ρυποίαηι μοβέ ποτωμένοις ἵπ φοἴοπ παυΐαν 

611. ; 1δη δπΐπὶ βοασπηίαι δὰ 45 56 ἰδοίαμ! βοβρί(εβ. 

ΑἜβμν], Τγαρ. ΨΌ], 1. Ρὶ 1, ῷ 



δὲ ΑΙΣΧΥΜΜΟΥ 

δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος: 
Τοιαῦτα χρὴ χλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 580 
Καὶ τοὺς στρατηγούς" χαὶ χάρις τιμήσεται 

540 Διὸς τόδ᾽ ἐχπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 

ΧΟΡΟΣ, 

Ἶι ἱκώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι. 
᾿ΑΙεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 
Δόμοις δὲ ταῦτα καὶ Κλυταιμνήστρῳᾳ μέλειν 585 
Εἰκὸς μάλιστα, ξὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΆΑ. 
545 ἀνωλόλυξα “μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 

ὅτ᾽ ἢλϑ'᾽ ὁ πρῶτος γύχιος ἄγγελος πυρὸς, 

φράζων ἅλωσιν ᾿Ιλίου τ᾽ ἀνάστασιν. 
Καί τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε, φρυχτώρων διὰ 590 
Π]εισϑεῖσα Τροίαν νῦν πεπορϑήσϑαι δοκεῖς; 

550 Ἢ κάρτα πρὸς γυναιχὸς αἴρεσϑαι χέαρ. ἵ 
“Πόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς  οὐσ᾽ ἐφαινόμην. 

, Ὅμως δ᾽ ἔϑυον" καὶ γυναιχείῳ νόμῳ : 
᾿λολυγμὸν ἄλλος ἄλλοϑεν κατὰ πτόλιν 595 
ἼἜλασκον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδραις 

555 Θυηφάγον χοιμῶντες εὐώδη φλόγα. " 

Ν. ὅ45, ἀνωλόλυξα δπι. 5(. ἴῃ 7), ουΐὰ5. Πἰρεν ἀνωλολύξαμεν, 
αἰ ΕἸ. Ε΄. ῥσᾶνο πιείγο, φυοᾶ ἴῃ ἅἀυᾶ5 ραι 65. αἀϊπιἀϊα9 νου βϑιιπι α18- 
βεοδί. ἀνηλάλαξα σαγθῃ ἄς ΟΠΥϑίο. μαϊ!οπίθ ν. 70,, 410 δχβίαπέ 
ὮὨΪ νϑυβιβ δχβου μέ .. ΤῈ }]1{15. Δη]θὴ ἸΟΟἾ8. πιαίαί!, {ἃ ριῸ μὲν 101 
πῶς, εἴ βΒϑηιθηϑ ΨΘΥΒΙ8. ἰΐᾶ δὰ οἰ ρΡοδίαθ σοη 51} 18 Περι αναίαϑ: 
τ᾽ ἦλθεν εὐάγγελος ἀγγέλλων τόχον. Νδαια οτάο νουβαθπι δϑέ 86Γ- 
νδίιι5, εὐ πὴ} ἔὰπὶ ἃ} 4|}}8 {πὶ 84}0 'ρΡ80. 1Π|0- ροθία Κδροί 1 ν ΘΙ 5118 
ἸηΒ6υ 1 ἰηίοι ΑΘβο δου: 118. Θη ΠΟ Β᾽ ΠΡ] 5 (ΟἿ8. ΨΘΙΒΊ 118 
ὨᾺ Βίηρ αἰ 5 νου κα η ΡαΓί 5 9115 681 Βογϊρίοι 1116, αὐ δ᾽] ΘΟ η1-- 
τη θά πηι οὐαί. Πᾳὰ ν, 12. φράζων ἄλυξυν Βαμιίαηι 6 φράζων ἅλωσιν. 

Ν. δ48. ἐνίππων ΕἸ. 

Ν. 061. Ηυῖΐς νϑιβαΐ ΘΔΥΠΘη ἄς ΟἸινϊϑίο ν, 75, δἀάϊξ πὰπο: 
πεισϑεῖοα τῷ φέροντι ϑέοκεζον φιίτιν, 4ἰοίαν. ἄς παμίῖο νἱγρίηΐ 
Μαυΐαθ δ᾽]αίο, «φιὶ ἀρίε δρροὶ!αίαν ϑέοχελος φάτις. δοᾶ πιὰ ἰία 
ΔρΡΡΘΙ αν 56. δα ΡΟ 4 0}116. οδέ ἢ] ροΟορίαπι, 51 Αδβονγ!αιη ᾿ ἰἄδπι 
ἄς το 9. 1} 8 4 σΘη 6) ἱπνθηϊβδοί : ἰ0 116 ϑέσκελος ἄθ Χ6 
ἀϊνίηα οἱ τϊγί θα ἀϊοία  νο]αϊΐ, ααο ἴῃ Βος Αρδηπιθιη ποη 8 000 
ἱπδρία μα. {8416 ΡΓΟΥΒῸ5 ἱπδηἷβ δὲ ορμρίηϊο Ηδοτιμδηπὶ (ἀ6 ψοῖμα. 
ἘΡΌΓ, ρ. 11.},. φυΐ απ νουβὰπ ΑΘΒΟΙΎ]Ο πὸὰ ἱπαϊρπαπι Ρυΐαΐξ, 



ΑΓΑΜΥΕΈΜΝΩ Ν. δῦ 

Καὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σ᾽ ἐμοὶ λέγειν; 
᾿ναχτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαιν λόγον; 
Ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 600 

Σ ἰπεύσω πάλιν μολόντα δέξασϑαι. τί γὰρ 
500 Ζ1υναιχὶ τούτου φἕγγος ἥδιον δρακεῖν, 

᾿“πὸ στρατείας ἄνδρα σώσαντος ϑεοῦ 

Πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπώγγειλον πόσει" 

ἽΠχειν ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 605 
Γυναῖχα πιστὴν δ᾽ ἐν δύμοις εὕροι μολὼν 

5605 Οἵἴανπερ οὖν ἔλειπε, δωμάτων χύνα 
᾿᾿αϑλὴν ἐκείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύςς(ροσιν, 
Καὶ τἄλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, σημαντήριον 
Οὐδὲν διαφϑείρασαν ἐν μήκει χρόνου. 610 
(ὐὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ ἐπίψογον φάτιν 

510 ᾿ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ χαλχοῦ βαφάς. 

ἌΚΡΟΥΣ. 

Τοιόςδ᾽ ὁ χόιιπος τῆς ἀληϑείας γέμων 

Οὐκ αἰσχρὸς ὡς γυναιχὶ γενναίῳ λακεῖν. 

δ ἄς εἶ οὐ υ Μ᾽. Σὰ 

Αὕτη μὲν οὕτως εἶπε μανϑάνοντί σοι 615 
Ἰοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 

ἘϊῚ τηΐβουα ἔγϊσεσεί ος ἴοοο, φοάὰθ {110 νοδίϊρίσ ρτοῦ δ" 116 δέ 
ΑΘβοῦν]ο οὑπὶ ἄευεῦὶ. Ψιάοίαν οομξεοίυβ ἃ0 ἴρβὸ 110 ποιμηΐμθ πἷ- 
ἈΠ ὰ6 αὖ ἌΘΒοθν 9 βυπιίαπι ἶδὶ νῸΧ πειοϑεῖσι αν. ὅ49, -- πλαχτὸς 
Ἐ. λόγοις δὲ τοῦδ᾽ εὔπλαγκτος σαγιθη {ΠῸ4, τ αἴ: γ υρα ἰπ ΤῸ πὶ 
κυδ., Ἐείΐᾳυα, 46 1116 βευϊμίον 80 Αδεοιν]ο τη αϑίμι5 6οΐ, Βυηἕ 

ν, 652, (οίυ5 εχμ θ᾽ 5, ἀεῖμς ἀλαλαγμὸν (μ]αοαϊ ποι ΐηΐ πᾶ ΝΟ Χ, 
᾿πορία αὐϊάδιη. ἀοβίσηδί δΐπ οἰ αμοτο  θ6᾽ ἢ σ π|}} λαχοῦσα δχ ὅλοι 
λυγμὸν ἔλασχον. ροῦν ἀγευφημοῦσα εχ εὐφημοῦντες, οἱ (οτ8. δεμῖ- 
4υ6 ν. δὅσ.. Βογὶρμίο φέρουσα ΡΓῸ χοιμιῶντες. Εἶχ [18.5.0 ααΐθὰ 808 
δαά!άϊξ, σοπβανοϊπαία οδί ἀδβογίμίϊο σδυῦὶὶ ΔΊαΓ 6. 

ν. 8581. ἐν ϑεῶν δηιν. 511. ΡΝ, ἐνϑέεῶν. : , 
Νν. δ60, Ὑυϊρ. σομππιᾶ ρΡοϑέ ἥδιον εἰ ν. 561. ροβϑέ ἄνδρα. ϑοιῖ- 

Ῥβὶ υὑἵ Ῥ. 
Υ. ὅ64. Ρτο εὕροι ΒοϊᾶίΖ. ἐσ. ἔνδον εὑρήσει. 
ν. ὅτο χαλκοῦ νεῖ. χαλκὸς σατπιδὰ ἂς Ομεβίο ν, 6ὅ., αἴε- 

ΤῸΠΒ σὰς νΘΙΒΌΠΙ ΘΌΠΊΦΗΘ αὐἱ ἀπίσοραϊί. [,Θοιϊοπ ῆι χαλκὸς 4ε- 

ἴεμαϊί Βοίμϊ 5, αὐδδὶ ἰγοπίος ἀϊοίαμπη 811, ααΐα δ σηδγᾶ δή! θεῖ 
εἰΐ ΟἸγίδθιηθβίνα, αὐδιὴ οοτίο οομϑίαί ὁπ 6 ἔδγγα μη. οδιξηβ ἰπ 
δα 8 πη) ἀεπΊε  Β᾽. Οἱ ᾿8ὰ8 μτοθίοννιι ΟἸ γί δϑηλεδίγα Ομ ἦ 9. ἰπ- 
αἰρ 18 εβί. 



ὸδ ΑΙΣΧΥΆΟΥ 

515 Σὺ δ᾽ εἰπὲ, κήρυξ, Μενέλεων δὲ πεύϑομαι, 

Εἰ νόστιμός γ8 καὶ σεσωσμένος πάλιν 
Ἥξει ξὺν ὑμῖν, τῆςδε γῆς φίλον κράτος, 

ΚΟΥΡΡΎΕΙ: 
Οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως λέξαιμι τὰ ψευδὴ καλὰ 620 

-ς τὸν πολὺν φίλοισι χαρποῦσϑαι χρόνον. 

ρβ ΧΟΡΟΣ. 
580 Πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν χεδνὰ τἀληϑὴ τύχοις ; 

Σ χισϑέντα δ᾽ οὐχ εὔχρυπτα γίγνεται τάδε. 

ΚΗΡΧἙ. 
᾿Ανὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿“Ιχαϊκοῦ στρατοῦ, 
Αὐτός τε χαὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. 625 

ΧΌΡΓΘΩ: 

Πότερον ἀναχϑεὶς ἐμφανῶς ἐξ ̓ Ιλίου, 
585 Ἢ χεῖμα, χοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ; 

ΚΗΡΥΞ. 

ἼἜχυρσας ὥςτε τοξότης ἄχρος σχοποῦ" 

μαχρὸν δὲ πῆμα ξυντόμως ἐφημίσω. 

ἘΠΕ ΘΙ ΥΨΝ 
Πότερα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηχότος 680 

φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐχλήζετο; 

ΚΗΡῪΥ--. 

590 Οὐχ οἶδεν οὐδεὶς, ὥςτ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς, 
Πλὴν τοῦ τρέφοντος ᾿Πλίου χϑονὸς φύσιν. 

Νν. ὕδ0. ΟΙἸνίδοπιποβϑίγαθ {γα πα ΕΣ νΟΥΒΌΒ. ΟΠ ὅ84 κη. 
588 κα. εἰ 592 8βᾳ. ἴῃ Ψ. Θυοά ποὶ βρϑιπθηἄση), αὶ οαϊίϊο δες, 
αυδα Βᾶδρα ρΡεοιίυγ ναί ρου Ομ 8, ἢος ἰοὺ ἰδιμθὴ γΓδοίθ οἤογο {θυ έ 

αυδὲ πεοσθρβαῦῖο οἱ {ἰθασιᾶα βαμπΐ ν. ὃ713 --- 017. Οὐρίαν! ροίοϑέ 
τοάϊγε ΟἹ δοιιπθβίν αι αἰ ἱ (τη, 4αυπι ααδαεβίϊ θη αἰγὶ δυάϊδξ 
ἂς τὰ βἰμὶ ἰρ8ὶ σγαν ββί δ. οἵ 60] 0411 δἂπὶ οἰ ΡΓάΘΟΟΠ 6, υἱὐ τὰ- 
(ἰοηθιὴ ἱεηιμοβίαι 5 σοπιροιϊαί, οὐϊὰ5 δηπδᾶη ἃ Οτάθοῖθ ἀδίδηι ἱρ58 
ρΥδεβαρίνοι αἱ (ν. 8320). Οὐ τοὶ ἃ δηΐίαπι δά νθυϑαίαιν,), αυοᾶ τη8- 
ΒΟ] Ὁ φΘΏΘΙ6. δα, αὐ 1Πὰ ΟΧ 5886 αυδοϑίνο δί, σοι ρο δ ὑγᾶθο0 
ν. 6828.: ἰὰ ᾳυοὰᾶ, οτεάο, νἱίαηϑοί ρμοορία, 81 οο]]οαιθηίθπι π ἰἰ8 

ς 

ἰπίγοάιιχίσβοί ταρίπδηι. --ο τύχης Π}υἰ, τἀληϑὴ τύχ Ἐ. ΟΘομίαποίϊ- 
ναὶ τ ἴστε βοηδικ: Π]}}ὺ 5 δηΐη μἰἰσ ἰοῦ δϑέ ἀαθιαί οι! νοὶ 
ἀφ! θοι αίΐοιΐ εἴα 5.) αἱ Ἰοφυϊίαγ,), οἸνοτὶ, αὐᾶπι ἀοβί ηδι οί 116 605- 
ἰαποί να. [{4ὺς τερορὶ δμοηαίίομοιι Ρὶ πῶς ἂν συμ ομίδ»-» 

, 

΄ 



ΑΙ͵ΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. δὴ 

ΧΟΡΟΣ. 
Πῶς γὰρ λέγεις χειμῶνα ναυτικῷ στρατῷ 
᾿᾿λϑεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων χότῳ; 6839 

ΚΙΗΡΥ-, 
Ἐύφημον ἦμαρ οὐ πρέπει καχαγγέλῳ 

505 “λώσοσῃ μιαίνειν. “χωρὶς Ἷ τιμὴ ὑεῶν. 

“Ὅταν δ᾽ ἀπευκτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 
“Στυγνῷ προφώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρη, 
Πόλει μὲν ἕλχος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 640 
Πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 

600 ᾿ἥνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν ““ρης φιλεῖ, 
Αίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα" 
Τοιῶνδε μέντου πιμιάτων σεσαγμένον 
Πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ιριυύων. 645 
“Σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐείγγελοῦ 

605 κοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν, 
Πῶς κεδνὰ τοῖς καχοῖσι συμμίξω λέγων 
Χειμιῶν᾽ ᾿Δχαιῶν οὐκ ἀμήνιτον ϑεοῖς; 
,Ξυνώμοσαν γὰρ, ὄντες ἔχϑιστοι τὸ πρὶν, 650 
Πῦρ χαὶ ϑάλασσα, καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην 

610 Φϑείροντε τὸν δύστηνον “4ργείων στρατόν. 
ἕν νυχτὶ δυςχύμαντα δ᾽ ὠρώρει χαχά. 
Ναῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλῃσι Θρήκπιαι πνοαὶ 

Ἤρειχον " αἱ δὲ χεροτυπούμεναι βίῳ 655 
Χειμῶνι τυφῶ σὺν ζάλῃ τ᾽ ὀμβροχτύπῳ 

615 "“ιχοντ ἄφαντοι, ποιμένος χαχοῦ στρόβῳ. 

{ἶἰνο ἐταρῖοἷβ υδίξα( 59 Π11Π], 

ν. ὅδ]. γίνεται Ἐ'. 
ν. 582. ᾿“χαιΐχου ΕἸ. Ἐ'. 
Ψ. 598, Οομιπιᾶ ροβέ ἕν Ν, βἰπδ 5680, 

νι, 001]. Ῥυποίαπι νυ]ροὸ ἱπ ἥμπα γνεγβυβ ροβίίαπι Γεοίς βιβέι 
Ῥαῦνν. Ἐπί δπηἰπὶ ἤδθο δροβοβίβ. 

Νν. 602. σεσαγμιένον 6πι. 5, Ψα]ρ. σεσαγμένγων, 

Υ. 608, Οοπιπιᾶ ροβέ ἔχϑιστοιυ Υ,. 

Υ. 612. ἀλλήλησε Ψ. υξ οπιπεβ Πἰυγὶ Ρετβ. 189. ἀλλήλαισι Ἐ᾿ 
-- Θρηϊκίαι Υ. 

Ν. 618. ἤρειπον Ἐ᾿, --- χεροτυπούμεναν 6πι, Β. ΨΙΡ. κερστυ- 
πού ιετειε. ι 

Υ. 614. Οοπιπιᾶ μοί χειμῶνι Υ͂. 
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᾿Επεὶ δ᾽ ἀνῆλϑε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 
Ὁρῶμεν ἀνϑοῦν πέλαγος «ἀϊγαῖον νεχροῖς 
᾿νδοῶν ᾿“Ιχαιῶν ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων. 660 
Ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾽ ἀχήρατον σχάφος 

620 ἼἬτοι τις ἐξέχλεψεν ἢ ᾿ξητήσατο « 
Θεός τις, οὐχ ἄνϑρωπος, οἴακος ϑιγώνε ῳ 
Τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν ϑέλουσ᾽ ἐφέζετο" 
'ῆς μήτ᾽ ἐν ὅρμῳ χύματος ζάλην ἔχειν, 665 
Μηήτ᾽ ἐξοχεῖλαι πρὸς χραταίλεων χϑόνα. 

625 Ἔπειτα δ' ἅδην πόντιον πεφευγότες, 
“ευχὸν κατ᾿ ἦμαρ, οὐ πεποιϑότες τύχῃ, 
᾿Εβουχολοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑεος, 
Στρατοῦ χαμόντος καὶ χαχῶς σποδουμένου. 610 
Καὶ νῦν ἐχείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 

680 “έγουσιν ἡιιᾶς ὡς ὀλωλότας. τί μή; 

“Ημιεῖς τ᾽ ἐκείνους ταῦτ᾽ ἔχειν δοξάζομεν. 
Τένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα. Μενέλεων γὰρ οὖν 

Πρῶτόν τὲ χαὶ μάλιστα προςδόχα μολεῖν, 15 
- ΕἸ δ᾽ οὖν τις ἀχτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 
695 Καὶ ζῶντα χαὶ βλέποντα μηχαναῖς Διὸς 

Ούπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, ὶ 

᾿᾿λπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν παλιν. 

Τοσαῦτ᾽ ἀχούσας ἴσϑι τἀληϑὴ κλύων. 680 

ν. ΟΙ1, “Ἄἴγεον βοντὶρίον ἀ6 Βαγυδυῖβηιο Αἰαπιυη. ε, Μ᾽ ΔΙ οἴζεμ, 
»ὕ 1971, ᾿ 

ν. 6018, ἐριπίων ΕΠ. ἐρϊπίων Ἐ. 

ν. 622. Ὀοπιπιᾶ ροβέ ϑέλουσ᾽ Ν. 

εἰν δ 
ν. 638. κλύων ΕἸ. χλύειν Ἐ, κλύων ν, είοπἀοηδαῆι νἱδονὶ 

Ῥοκβιί χλύειν, βου θαπᾶσπι ἀκούσασ᾽ (οἰππιαὰς. τοίου πι δα ΟἹυ- 
(δθινοδίταπι (νἱὰς δὰ ν. 680). Αἱ ἔσϑιε κλύειν εϑὲ 5οῖδ88 δὐάϊτα, 
Όμ: Βοῖδϑ ὁ δὰ 4116. 

ν. 639. ἐιητύμως Ψ. 

ν, 640. προνοίαισν ειπι. Ῥδανν. Μαϊρ. προ»γοίαις. 

Νν, 6043. ἑλένκαυς Ἄοοπὶ. ΒΙοιη. Αἱ Ἰὰ δηβϑεί:; αὐυᾶς πᾶνθηι ρεγαϊί, 
Ὠδα46 ϑα(5 ρΥδεθεγαί δἰ] πα ϊη18 0. ηἱ 6] 86. 

ν. 644. ἁβοοπήνων οοπὶ. ϑ8]πι|88.γ) αἵ ΠΥ ΟΡ, 808,, αυΐ ΡΙαγ8 
ΕΧ Αεδβοῖν]ὺ δα π|81.. 

ν΄, 646, Ρυποίυμι ρμοβί αὔρᾳ τεοίες πιαίαν!έ Ῥδανν. 
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ΧΟΡΟΣ. 
Τίς ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως ----στρ. «΄, 

640 Μη τις, ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν, προνοίαισι τοῦ πε- 
πρωμένου 

Τλῶσσαν ἐν τύχᾳ γέμων ---- 685 
Τὰν δορίγαμβρον ἀμφινεικὴ ὃ ᾿Ελέναν; ἐπεὶ 

πρεπόντως 
πλένας, ἕλανδρος, ἑλέπτολις, 

Ἔκ τῶν ἁβροτίμων 690 
645 Προκαλυμμάτων ἔπλευσεν 

Ζεφύρου γίγαντος αὔρᾳ" 
Πολύανδροί τὸ φεράσπιδες 
Κυναγοὶ χατ᾽ ἴχνος πλᾶάταν ἄφαντον 695 

Κελσάντων Σιμόεντος 
650 ᾿κ“χτὰς ἐπ᾿ ἀεξιφύλλους 

Δι ἔριν αἱματόεσσαν,. 699 
Ἰλίῳ δὲ χῆδος ὀρϑώνυμον τελεσσίξφρων ἀντ. α΄. 
μῆνις ἤλασε, τραπέζας ἀτίμωσιν ὑστέρῳ χρόνῳ 
Καὶ ξυνεστίου Διὸς 104 

6055 Πρασσομένα τὸ νυμφότιμον μέλος ἐχφράτως τίοντας, 
“Ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέῤῥεπεν 
Γαμβροῖσιν ἀείδειν. 
Μᾶεταμανϑάνουσα δ᾽ ὕμνον 

ν, 648. πλάτας ςοπὶ. σαηΐ, πλατᾶν δοπὶ. δαί, αυΐθι ποὰ 
ΟΡυΒ: νἱᾶς ΟΟπΠΊΠ. 

ν. 449, κέλσαντες οοπὶ, Ῥδαιν, 

Ὑ. 660. ἐπ᾽ ἀεξιφύλλους ἐπι. Ῥαυὰνν. εἰς ἀεξιφύλλους Ε, ἐπὶ 
ἀξιφύλλους ν, Μιάείυν  ΤΥϊΟΙ 5. ἰμβου αἶΒβε εἰς εχ σογγεοίΐ οΠ6, 
ααἰὰ ἰεγίϊαπιὶ δη{ἰβίγορ οὶ βυ]]αῦδηι Ἰοπρᾶπὶ νἱὰϊί, δδίοθίιϊοα τδίϊο 
ἴεν εἰ ἐπ᾿ εἰ εἰς. Πυδᾶε ρυΐϊογεβ βυ!αῦᾶα ἱπ ἀεξιφύλλους εγμϊζεβὶ 
ἴῃ ἀπ ᾶη] ΠΟΙ Υ Δ ΠπέμΓ: γευβὰβ οδί ἀϊροᾶϊα ἔγχος. δοϑέ. οὰπὶ )881 
ΟΠ δηδοΙ81. Θἰμ 115 δέ ν, 848, 349, υδὶ οαίδ]οοίϊοα ᾿α6ς ἀϊροάΐδ, 
086 ποβίθι. νϑΡκβ Τϑι5. αυἷᾶ ἱπῆν πηι δδέ εἰυβ ΠῸΠΙΘΓυ5. Οσπὶ 
Αἰἴο οτγάἀϊηθ ἰυποίυβ βααρίὰβ δρᾷ Ριπᾶάδγιπι, ναϊαΐ γί. 11, ὅ, 6, 
Ηος ἰοοοὺ δρίς ἱπίεγρε!]δί δε ααδθ}}Ὲ πὶ ΡΠΘΥΘογΓίθου τ ΠῚ} Ρτορτεμαυπο, 
(Ε δὰ ν. 668. Ρεᾶδγβ. οοηΐ, ἐπ᾿ αὐξιφύλλους. Βεᾶὰ ἀέξειν ἀϊοίαπι 
υὐ ϑδυρρ!. 866: ὃ ΝΙ]ο ἀεξόμενον ζώφυτον αἷπα βροτοῖσι ϑάλλει, 

ΨΥ. 652. τελεοσίφρων 6πι. ΑΓ Π8]ἀ. Ψυϊς. τελεοίφρων. 

Υ. 6583, ἤλωσε Εν ἔλασε ν. ἤλασέν σοπὶ. Ρ, --α ἀτέμωσιν ΕἸᾺ. 
Οδμπίετ. 1, ἀτίμως ἵν᾽. ἕν᾽ οἱ, Ε', 

ν. 600, ἐπέῤῥεπεν ΚΝ, ἐπέπρεπεν Ε. ἐπέῤῥεπε εοηὶ, Ρ, 

᾿ 
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“ ͵ δ. 

Πριάμου πολις γεραιὰ ͵ 710 
660 11ολύϑρηνον μέγα που στένει; 

Κικλήσχουσα Πάριν. τὸν αἰνόλεχτρον 
Πάμπροσϑ᾽, ἢ πολύϑρηνον 
«ἀϊῶν᾽ ἀμφὶ πολιητᾶν 715 
Δέλεον αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα. 

665 Ἔϑρεψεν δὲ λέοντα " στρ. β΄. 

Σίνιν δόμοις ἀγάλαχτον 
Οὕτως ἀνὴρ φιλόμαστον,. 

Εν βιότου προτελείοις 720 
σ ) λό ὃ 

“μερον, εὐφιλόπαιδα, 
-.κ. - Ὶ ἢ 

670 Καὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 
ΠΠολέα δ᾽ ἔσγ ἐν ἀγχάλαις 
ΝΜεοτρόφου τέχνου δίκαν, 794 

Υ. 662. πάμπροσϑ᾽ ἢ 6πι. Πογπι. ορίΐπιθ., ΦαῸπὶ δρί 5 βἰπι8 κἰέ 
Ῥαγίϊοα!α ἦ δηΐβ γθρθί αὶ πολύϑυηνον, ΤὰΡυ] παμπρόσϑη, ηυοά 
ΒΕΠΒ. οα’αί, Οαβ80}Ὀ. ἐομΐ. παμπενϑῆ.:; Ρδανν. οοπΐ, παμιπρόσϑη. 
δαί]. σοι, πάμπροσθεν: 4π86 ομηΐα ποθὴ βοϊ ν πΐ ποᾶᾳπι. 

Ν. 663. πολιητῶᾶν δι. ͵Ω]]., 4088 [οὐπιϑ οδέ Ροῦβ, 5566. δ 
Το ΐβιηΐβ δἰ θεοί ἃ ΠΡ γαγ 5 βαθρίι 5 πιοηΐία πα), Ψα]ρ, πολετᾶν. Ρἔον- 
Β08 αἰϊίον Ηταμ: αἰῶνα, φίλον πολιτῶν, ον ἰβδὶ πᾶ πὶ σοηΐθη- 
ἄδηβ 'ᾶηο διηθη δαί θη. Δί οἠμηΐηο ἔθυε! πο ρΡοίεβί φίλον αἶμα 
ἐέλεον, ἴῃ αὑὸ ἱππραπίυν ἄσδθ ποίϊομθϑ. 5β'0} } ΘΓΟΙΒῈΒ φομίγαγί 86. 

Αὐέξ ἴῃ νΘη 3. δυΐ 6 νυ] ον 5 οἰἴξαβιι5 δύ βδιισαΐϊθ, ΒΌΪ0Β {Π|6 
εβέ φίλος, ᾿ς ἄϊοὶ ροίεβί μέλεος, 81 βαῃρο 8. ΒΟπἰ αν ΡΓῸ οἴΐα βίοι 
ΒΔΗσΌΪΗΪδ: πάη νογῶ ἀἰοοῖα σαι ἢ), ᾿πορίαπι οἕί, ΜΕ ΡΙἤσ ἢ 6δέ, 
ᾳυοὰ μος πο νἱἀιῖ νῖν Βα Π15. Νὼὸ ἀϊεδίυν ἄς ἤσαν!β ΤΠ δίουν οἱΒ : 
ᾳυ8δο ἔδυιγὶ πο ρΡοββιηΐ, αν 115. ρμϑυΐαν  απίαν ᾿υϑίδθ πΠοίΐϊοηθ8. δὶ 
ψογαλ οβϑοί ἴῃ οποία Ηδι άπ αὐϊἀααδαι., Βου Θ ἀπ οϑϑδὲ 
φίλων. Δί οαυδβᾶ ποῃ 68ΐ, σὰν ἃ νυϊραία γεοοἄδιη8., το ι10 πη θ1}- 
οἂς ταί! βαίβίαοία 5. ταηξ νοῖὸ ἴοιΐίαβθθ «φαΐ δοουι 85 
εἰϊδπι νυ]ραίατπι βουνδηᾶδηι οχὶ βίο πί, βουύναηάαπι ΒΟΥ δολία ἢ, 
ᾳαθπὶ δα δχ θεῖ. οἱ βί ορ! δα νϑυύβυ τἡπ!δηἅι. Αἰ νι08α σδὴ- 
Βοηᾶα οϑί νυϊἱσηίαᾳ απ ἐἰξίγορ δα. ριορίογοα, πο πυβαυδηι Θοῦθῃ) 
ψοῦβι (6. ταροί!ο κἰγορι πὶ {θυ παΐ ΔΘΒΟΙ ν ἴπ5: οἰϑὶ ρἱ αἰ πᾶς ἰπ 
οἰυὰᾳ σαγπλΐπἰ 5 ἱηνθηϊ απ" ΘΟσαβί 65. αἱ Ποὺ ἔδοθιια μοί αἶκ56ὲ, 
ἘΦ τυἹτἷ5. οἵ, ΡῬεῖβ8. ὕδθ, 888 5.4. ἔπι, 8821: δ᾽ τ ος δνί- 
ἰανδίασ, ἴθ ἀπ0Πὶ ΨΟΓΒαῚ ἔπ 01] 86 πί| ἄπο ΟΥ̓ 65. οἰ αϑἄθιη, οαΐὺ5 
ΡΥΪΟΓῸ 5. Β'ΠΡῸΪΙ νΟΡΒ8. ἸΙοηρ(αϊη19. Πα Ρε6ι 8. 1022 βᾳ4. ργοχ μι 
δίς ἤηθηι βίνορ δα {65 καη!ς ΡΠ θοναί οὶ, αἰ{Ὶπ}Ὲ5. νΘΡῸ ΨΘΙΕῸΒ 
609 οχοῖριί {ροάΐα {γ0.}. ὁ. "αϑὲὶ συὴὶ δηδϑού δὶ. δ᾽ ἢ} ἃ νου βαΐ . 
Ἰιος ΙοοΟ ᾿πΐον ΕΒ] οι Θοταΐθος ἰηβοῦίο. Οτδη γναν!ίϊοπ Θἢ 60 ἰμ8.1- 

{α1{, υνὐ δηἰϊπδἀνουέονοπε αυαίίοτεβ δἄθθβα ἤμθιι, οἱ αἵ μέθυ }6}18- 
"δία μΥΟρ  655119.,) ΟῚ 5. ΔΘ]. }}} {88 ἴδοις Ἰαμρα δΐο 

“« ο)ς 

Ψν, 007, οὕτως ἘΦ οὗτος ΕἸ, Ψυὶρ. οὗτος, Ἄτομίτα πιθίχαμ. 
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Φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα, σαίνων τεγαστρὸς ἀγάγχαις. 

Χρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν ἀνε. β΄. 

675 Ἔϑος τὸ πρὸς ... τοκήων. 
Χάριν τροφᾶς γὰρ. ἀμείβων 
Μηλοφόνοισιν ἀγαῖσιν 730 

“4αῖτ᾽ ἀκέλευστος ἔτευξεν" 

«Ϊματι δ᾽ οἶχος ἐφύρϑη, 

680 "ἥϊμαχον ἄλγος οἰχέταις 
ΔΙέγα σίνος πολυχτόνον. 734 
Ἔχ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄτας δόμοις προςεϑρέφϑη. 
Παρ᾽ αὐτὰ δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς ᾿Ιλίου πόλιν σιρ. γ 
“Πέγοιμ᾽ ἂν φρόνημα μὲν νηνέμου γαλάγας, 

685 ᾿“ἀχασχαῖον δ᾽ ἄγαλμα πλούτου, 741 
ΔιἊαλϑαχὸν ὀμμάτων βέλος, : 

Ι 
Ἃ 

ν. 611. ἔσχ᾽ ἰυὐγὶ. Οαβδὰν, οουΐ. ἔσκ᾽, 410 ΠῸΠ Οριϊδ, δὶ 
εοπιπιᾶ νυἹρὸ Ροβί ἄγχάλαις ρμοπίία πη ἐοΠΠ τι ΝΟαὰ6 θέ πος ἴμ Ψ, 

ν. 6τῦ. ἔθεον ουἰβαῦθαηι τού θην ἰσοοί πηδίσ ἢ}. α 8 ΘΔ ἢ} ΨΘΙῸ 

δᾶθο ἕαοδεϊί, πον φασι Ορίϊπ)6. 58 ἰιαυοαΐ βοηβὶπ, ἴίη Εἰ, βρέ 
τοχέω» εἰ τροφεῦσιν: [64 6 5:0] Γοβροιάθηΐ ΒΓ ]νᾶ εἴ διηίἰβίγορ) δ: 

σίνιν δόμοις εἐγάλαντον οἵ τως ἄνὴὸ φιλόμαστον 

ἔϑος τὸ πούς τοκέων. χάριν γὰρ τροφεῦσι) ἀμείβων. 
Αἱ Παχὶξ μος εχ οἰποῃδαίίοπε Τυϊο! αἱ : αι 6 μὑἱασδηΐ ἴῃ Ἰὰς ίγᾶπη- 

411 πανγαίϊομο νΘΥΘῚ5 αὐ {ΠΟΙ ΟΒΙ ΟΡ 65. οἱ ΟΠ ΡΊΟΙΘ5 ἰμΐθυ ΔΙ105 5116 
ταίϊομα ἰηίν δι. Ὑ{61], σομϊ. πρόοϑε. ΑΓ πΟΓῈ5. ρΡδγθηία πὶ μη 81- 
ἴεα 50Ιαπ), 5ο βθιιροῖ (αἴο5 βυηΐ, Βοί!. οὐμΐ. πρός γε, φαοὰ δσοι- 
τδηθαίαιν ααοάἀαιιιηοῦο ἴοοο ΟΝ. 419: ἢ τά περ πάϑομεν ἄχεα πρός 
γε τῶν τεχομένων. Αἱ μοίεϑβέ οἰΐδην ἔυΐββα ξοιὶρίαπι. τοχέων ὧν. [{- 
αὺθ ΟῚ ἰᾶῦδο ᾳυοᾶ ἀδεθγῃδιη. 

ν. 610. τροηᾶς γὰρ διὰ. Ῥθαγβ, Γι ἰθυτὶ γὰρ τροφῶς. δαορίεεῖ- 
Τη6 οὐδεγναίυτσ ἴῃ - ΥΉΗΕ ν. βίυἀῖα θα. αὐοήήδη) ἀββὶ σμ δὶ δοοιη- 

ἄστη π᾿ βοηίθηξία Ἰοοαπ νΟΘΑ)]} 8 γὰρ νεὶ δέ, ἃ ψυοὰ πὰς ρτᾶνα 
τ ΥΓρΡα Ποί 0 6.7) πη ἐγδηβροϑι(Ι0η6. 4186 ΠηΘίΓΙ σὰ 5 ἰΘοῸ 5 σΟΥΓη1-- 

ναί, εἰήοϊίυν. [(ἃ ν, 688: παρακλίνουσ᾽ " ἐπέκρανεν δέ, εἴ. ν. 698. 
ν. 611. 1Πιθγὶ ἄεαισιν σοηῖτα πυδίτιιπι, Πού πὶ. οοηΐ. ἀγακισιν: 

δὲ ποὴ ἰμῃίθ! οἱ αὙ, αὐΐάηαϊη 510}} νὶὲ ἐν αἶα. ΝΟ ἰά οὶ Ιεο, 
ἃς ν᾽" Ρεοαὰὶ ᾿ἰηνάδαΐ, βοα υἕ εἰθαην δἰ ρᾶ οί, [{ἀ4 6 βονῖρδὶ 
ἀγαῖσιν, οὐ 8 ΞΘΗΒᾺ ΠῚ Ἔχ μῖμοί δ δ πὶ 8 (008 δαιρεγηιᾶπη. 386. θεΚ- 
Κοε.: “Ἵγαί" οἱ τραγικχοὶ τὰς τρώσεις οὕτως ἐκάλουν χαὶ τὰ τραύματα" 
καὶ γὰρ τὸ τραῦμα οἷον χκάταγια γίνεται, ἄταις ΕἸ, 

ΟΝ 680. ἄμαχον δ᾽ Υ. ἐοηίτα Τὴ ΘΓ Ὠ}. 
ὑν. 682. προςεϑρέφϑη ετἰ. Ρὶ ΠΙΡγὶ προσετράφη. 

ν᾿, 688. Βοτιρβὶ αὐ Ηρδυπὶ. 6η].. ααΐ εἰοοὶέ Πἰθρεογα ει οὖν ροβέ 
δ᾽ ἰπβευίαν ρᾶυϊίεσ δὲ τοῖς Ροβέ ἐν ἰῇ δηζβίγορδ. 4186 ρυδᾶνΟΚ 
εἴβποίαιιε {ΓἸπηοίτος εἴ ΡτΌγΕΙΒ γεάυπδαπέ, Οιπὶ επιθη δαί πα Ηεν- 
πιδηηΐ σοποΐηἶέ ΠΘοί]ο ΕἸ. - παρ᾿ αὐτὰ ἐπι, Πᾶἢ, Ψαϊ]ς. παραυτώ, 

ν΄. 68ὅ. δ᾽ ροΞί ἀκασχαῖον, φαρὰ ταΐσο αὐ επί, οχ διιοηδαϊΐοπο 
ἰηβευαϊ Ρὶ τοὶ πιοίτίοαθ οτδίϊαν 
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Δηξίϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 

Π|αρακλίνουσ᾽ ἐπέχρανεν δὲ γάμου πιχρὰς τελευτὰς, 
Δύςεδρος χαὶ δυςόμιλος 746 

690 -Φυμένα Πριαμίδαισι 
ΠΟομπᾷ Διὸς ξενίου 
ΜΝυμφόκλαυτος ᾿Βρινύς. ᾿ 
Παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος ἄντ. γ'. 
Τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον 752 

695 ἸΤεχνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα ϑνήσχειν" - 
Ἔχ δ᾽ ἀγαϑὰς τύχας γένει 755 

Βλαστάνειν ἀχόρεστον οἰζύν. 
Δίχα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἰμί. τὸ γὰρ δυςσεβὲς 

᾿ ἔργον 
Μετὰ μὲν πλείονα τίκτει, 

700 «Σρετέρᾳ δ᾽ εἰκότα γέννᾳ 160 
Οἴχων γὰρ εὐϑυδίκων 
Καλλίπαις πότμος αἰεί. ᾿ 

(ιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις μὲν παλαιὰ νεά- στρ. δ᾽. 
ζουσαν ἐν χακοῖς βροτῶν ὕβριν ἡ νἤ 805 

ν. 688. παρακλίνικο ΕἸ, ΡῬγϑΟΒΕΙΒ δρίϊι5,), 4υἰὰ ἅϊαὰ οἷαπὶ 
δρὶ( ΕἘυτίᾶ. Ναϊρο οὐδ μοβί παρακλίνουο᾽, 4110 οπιμΐᾶ αν υδηΐατγ, 

«ς 

Ιηβογτίυμπι, πα δυο Ἰοοοὺ ροϑβίΐαπι 81: δέ, --- πικροῦ ΕἸ. Αἵ πικρὰς 
σελ. γάμων δοᾶεπιὶ ᾿ποἀο ἀϊοέαιηα Εἰατῖρ. 1888. 

ν, 698. ἐν τοῖς βοοτοῖς Νυ]». ΨΙιὰΘ δᾶ ν, 688, τοῖς. οηϊ. ΕἸ, 

Νν, 691. οἱξὺν ἐπὶ. Ρδανν. Ψ]ρ. ὀϊζύν. Αρπᾶ ψγν ὑδν υ}1- 
4116 εὐ ἔονπια οὐζύν ν. 1888, Βαϊ. 898. ϑδιρρ!. 815. Νέἕο ἀϊδοενέ 
1059 [[ὑυτὶρἀ15: Ηες, 949, ᾽ 

τ, 0698.Ὀ. ερομάσμι νἱἰἀείαν τὸ δυςσεβὲς γάρ, αἱ εὐὔιθηδανὶέ 
Ῥδαινν. Απδιαᾳαδηι δμΐη ἴδε ροΐαδϑί ΠΠΓοσῦα πὶ ἰθοίΐο, ααΐϊᾶ ἐμ 18 
Ρευπυΐδίυν ἰομΐοΒ σα ἀϊροῦϊα (νοο]αῖοα: δι θη, νϑγίβί 1 }}]6 οϑέ 
σοῃβ] 0 ρμοείδμι μοϑυΐδδα ἀϊροάϊαμη. υἵχοαια ἰοθο, υὐ ἤπθοι ν ΒΒ 
ἀδεϊμηδΓοί. 

ν. 101. γὰρ 110}. 511. ςσομΐ, δ᾽ ἄρ᾽, Αἱ νῖἀς δοπιπι. ν. δ18, 
γι. 102... ὩΣ σῦΠι Ρ., Αὐ Οἱ, ὙἹ ΖΝ 

Υ. τοῦ. 1ὴννῖ ὅταν οοηίτδ τηδίγα πη. Ηδτα, σοηΐ. εὖτ᾽ ἄν; δ 
{υ. δι {1 5!Ὰ1Γ00]}νἃ εἰ τη αΐδη 1, Θά 6. (ἃ Π16 1} ΟΥ̓ 1ἃ 51}}} ΓΒ οι  ἀδηἕ, 
Ι{ἀ4π6 δοιῖραὶ ὅτε, νϑϑίϊρίαπι γϑυϊον 8. αΐἶὰ8. νΟΟΪΒ. 808 ΔΡΙΟΒΟΘΗ 8. 
«αἱ ἀρὰ ΗΠοιμούα πὶ πο ΒΒ ΠΗ 118. ἃ ΡΟΝίεξ να παρ 8. πιᾶρίδαι! 6. το Θοΐι 
εδί., φυθηὶ ἴῃ ἔγαρίοῖβ νᾶ] 66 ᾿6οίς βίαια Βονη αν ν ̓ ιγμπΐ. νυ. 400: 
«ἀἀμᾳαδηι 8110 αἰ αίο, Ἔχοπιρ]ο. ὅτε σαὶ οὐδ, Ποιηοτο δϑὲ αυδι- 
ἀο ἔδοίαπι εἰἰΐ, σογίϊυν ἀοηίοης ααδὴῖ ὅναν ον. οομΐν; φαθάο [ουὐΐς 
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105 Τότ᾽ ἢ τόϑ'᾽, ὅτε τὸ κύριον μόλῃ, νεαρὰ φάους 
χότον 

Δαίμονά τε τὸν ἄμαχον, ἀπόλεμον, ἀνίερον, 
Θράσος μελαίνας μελάϑροισιν ἄτας, Υ71 
Μὶιδομέναν τοκεῦσιν. 
Δίχα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυςχάπναις δώμασιν " ἀντ. δ΄. 

710 τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει βίον. 775 
Τὰ χρυσόπαστα δ᾽ ἐσϑλὰ σὺν πίνῳ χερῶν πα- 

λιντρόποις : 

Ὄμιμιασι λιποῦσ' ὅσια προςέθα, δύναμιν οὐ 
Σέβουσα πλούτου παράσημον αἴνῳ" 780 
1ἂν δ᾽ ἐπὶ τέρμα νωμᾷ. 

Ἔ Ὰ 

115 4γε δή, βασιλεῦ, “ 
Τροίας πολίπορϑ', ᾿Ατρέως γένεϑλον, 
πῶς σε προφείπω, πῶς σὲ σεβίζω, 785 

μήϑ' ὑπεράρας μήϑ' ὑποχάμψας 

χαιρὸν χάριτος; 

720 πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι 

Γαοίαπι εγὶἐ. [{4 ἠὼς ὅτε ὅῖα ὯΝ πη ἈΣῊΡ 41|. ΟἿ 1|. ΧχΙ, 
828: ΧΧΙν, 896. ΤΙ ϊεγβοῖι. τ. Οὐ. 821, 4. ἴμ ἰτασίεῖμ εὖτε συ 
οσουΐ. Πε}ν, 888. ἐπεὲ ς. οὐ, ΚορΡη. Δηΐί, 1016. Οοή, (Ο]. 1226. εἰ 
ου οομΐ, Απί. 110 (εἴ, Ηδεηι.). Θεὲ. γι. 198. Θεὰ. ΟΟ], 1448. 
ΑΙ. 496. [ἡ φυϊθὰβ Ἰοοἷβ εὲ βδᾶερε 8 Πυγαυἷδ τη υΐαί τὴ ἴῃ ἢ», οἱ (8 
μαυὰ ἀα!ῖα ος Ποβίνο ὅτε ἴῃ ὅταν. Τυμο οΟπιμΐηθ ΠΟ Ομρὰ8 68 
ΡΕΥΓΠια (5 1118 {Υ15., 4188 ἴμ ἰαχίι τπονοῦπΐ δὐϊίονεβ, πθ 416 
πυΐα πᾶ πὶ αὐἰάᾳαδηι), πἰδὶ εἰϊοϊθμἀαπὶ τοῦς. αὐοα β'ηθ 110 κει 
ΧΙ θοίυν ἴὰν ΠΌΓΙΒ ν, 112. --- [ἢ οείοτὶδ δαὶ τοι ἃ ἣν Ἰεοιοι θα, 
ΠΕ4 16 τηυΐδίϊοηθ. ΟΡὺβ 6δββ6 εχίβίϊηιο. θη. σοπὶ, ἔμ νεοθῥαφῆ 

σχότον, ἴαπι γεαροφαὴ σκότον, εἸοραμίει. Αἕ νῖάς Οοπιπι. 

ν, τοῦ, τὸν 1ἶθυϊ, Ἠδτπι, οομΐ. τάν, υἕ εἰδοιέναν ᾿αθ6αέ αὰο 
τεξζογαίασγ Αἰ ᾶθο νὸχ δᾶ βεπβῃι ςοηβίγυοίδ: ν᾽ 86 (ΟΠ1Π). -- ἄμαχον 

οὔ. Ε, 

ν. τ08. εἰδομέναν 1υτὶ. Οδβδὰρ. οοῃὶϊ. εὐδομένας. Ῥαινν. σομΐ. 
εἰδόμενον, Ααἰνὰβ ΠΟ Ορα8. 

« 

ψν. το9. δώμασιν επι, Ῥαανν, Ψυϊρ. δώμασι σοηίτα πιοίταπι. 

Ψ. 111. χρυσόπαστ᾽ ἐσθλὰ Ἐ. Νὰ υὲ Ψ, 51]. σοηΐ, ἔδεϑσ. 

ν᾿. 112. ΠΟΓῚ προςέβα τοῦ, σομῃέγα πιείν πὶ εἴ βεηβιιη, ΟτΤ- 
(υπὶ νἱἀείυν οο τοῦ οχ εἱἰίπιᾶ νοοὶβ πλούτου β5γ}αῦδ ἴοτίε αὐβοὶδ- 
58 οἱ τη] τεϑ(ἰἰα(8. 
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προτίουσι, δίκην παραβάντες. 
Γῷ δυςπραγοῦντε δ᾽ ἐπιστενάχειν . 700 
πῶς τις ἕτοιμος" δῆγμα ᾿δὲ λύπης 
οὐδὲν͵ ἐφ᾽ ἧπαρ προςϊχνεῖται" 

725 Καὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς 
ἀγέλαστα πρόφωπα βιαζόμενοι. 
ὅςτις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, 795 
οὐχ ἔστι͵ λαϑεῖν ὄμματα φωτὸς 
τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρονος ἐκ διανοίας 

780 ὑδαρεῖ σαίνειν φιλότητι. 
Σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 
“Πλένης ἕνεκ᾽, οὐ γάρ σ᾽ ἐπιχεύσω, ᾿ 800 
κάρτ᾽ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος, 
οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἴακα νέμων 

785 ϑοάσος ἀχούσιον 
ἀνδράσι ϑνήσχουσι κομίζων, 
Ιῦν δ᾽ οὐχ ἀπ᾽ ἄχρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀςρίλως 805 
εὔφρων τις πόνος εὖ τελέσασι. 

γνώσῃ δὲ χρόνῳ διαπευϑόμενος 
740 τόν τε διχαίως καὶ τὸν ἀχαίρως 

πόλιν οἰχουροῦντα πολιτῶν. 
ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

Πρῶτον μὲν "“ργος καὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 8δι0 

ν. 121. παραβαΐνοντες Ἐ,, 

ν. τ28. δῆγμα Ἐ. εὐ Βίο", Ρ. 4671. αυδο ἅμπρῖοχ, δαοίον"(α5 
ἴπτ 6 ΡΥ Δ ναοί Ἰοε οἱ Ψ, δεῖγμα, (ἀυαῃηααπὶ ροίοϑί μάδ "»͵οεπὸ οχ- 
ΡΙἰσαγὶ ἀθ οβίθιίο,, ἀ6 βρθοΐο {υἰβίι{ἴἰ6., 4886 δχίθγηα πιᾶποΐ πθαὰθ 
γμϑη (5. σομηπιθν οί βοΐ. [Πα δεῖγμα προοτατήριον καρδίας ν. 908, 

Ψν, 124, προςεφικνεῖται Ἐκ Τπίογροϊαί0., υἱὲ ρΡδνιοοιΐδοι 8 {0118- 

υν.), Βἰο ν. 712] εἰ 786. 

Νν. τῦ, χαὲ νυκιὲὸ δὲ χαίρουσιν Βδίουδθ, 1. 6., ἀπὰς Ἡθτγιη, 
σου. νυχτὶὲ δὲ χαίρουσιν, Ἰαδίαιί τ, ααππὶ απο {|5{1 ποοίϊ αἰ μέ 
Κη 16 8. (Ἰυοα οἱ δ Π οἰ οϑῖ 5. ἀϊοία πὶ, π δα (δ ηΐα οβέ ᾿θοί οἷ 5. 6 
ἰοῦ δοοὸ ρμεί 86 δυοίοι 885, Οπδη οΥΐδηι βιιβρί σαί Β]. 6 νατγία 
Ἰεοίΐοια καὶ νῦν χαίρουσιν: Βαι15. 1 ρ 6 η1086. 

Νν. 126. ἀγέλας τὰ 5(0», 1. 6. οιβυπι ρυδείογοδ εἰίαί ΟΥ̓ δΔηιηι. 
ΓςΚΚ, Απ. 1, 386, 20, 

ν. 128. Ῥαποίαπι ροβέ φωτὺς Υ͂, 

ν. 132. οὐ εοηΐ. ἰμβοτυϊέ Βυίογ, Τὐδυὶ οὐ γὰρ ἐπικεύσω, εο0π- 
{τὰ τιϑίνυπ|. ἐπιχρύψω σομΐ. Ῥᾶανν, ἐπικεύϑειν τινά τὺ ἃϊοίαπι αἱ 
κρύπτειν τινά τὸ Ῥτοπι, 62. 
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“χη προςειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
Νόστου διχκκίων ϑ᾽΄ ὧν ἐπραξάμην πόλιν 

745 Πριάμου. δίχας γὰρ οὐχ ἀπὸ γλώσσης ϑεοὶ 
λύοντες ἀνδροϑνῆτας ᾿Ιλίου φϑορὰς 

Ις αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχοῤῥόπως 815 
ἱϑήφους ἔϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ κύτει 
᾿δλπὶς προςήει χειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 

150 Καπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ εὔσηκιος πόλις. 
"ἅτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσχουσα δὲ 
ὡΣποδὸς προπέμπει, πίονας πλούτου προάς. 820 

Τούτων ϑεοῖσι “χρὴ πολύμνηστον χάριν 
νειν " ἐπείπερ χαὶ πάγας ὑπερκότους 

755 ᾿Επραξάμεσϑα, καὶ γυναιχὸς οὕνεχα 
Πόλιν δωμιάϑυνεν ᾿4ργεῖον δάχος, 
Ἵππου νεοσσός, ἀσπιδηστρόφος λεώς, 895 
ἸΠήδημ ὀρούσας ἀμφὶ 1]λειάδων δύσιν" ΕῸ 
Ὑπερϑορὼν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 

160 ζἥδην ἔλειξεν αἵματος τυραννιχοῦ. 
Θεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε" 
Τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα μέμνημαι χλύων, 880 
Καὶ φημὶ ταὐτὰ καὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 
Παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἐστι συγγενὲς τόδε, 

ν. 135. ἀχούσιον 6Θπὶ, (απίοσ, Ψυ]ςᾳ. ἑκούσιον, σομίτα πιείγαπι 
δὲ βϑηβιιηι. --- ϑάροης ἑκούσιον ἘΝ ; 

ν. 136. ἀνδράσιν εὖ ϑνήοχουσι Ἐ.. 

ν. 1838. τὶς αὐεβέ ἴῃ ΕἸ. τϑοίς ἔονίαβϑθ, σα πηὶ βαορία5 αὐάϊχπι 
νἱάθυϊη ΚΥΠΠ ΡΠ 8πη) ΟΧ πἶτα ᾿ἰγαῦϊογα τὰ. ἴῃ ρϑιοδιμΐάσοβ ἱπνιάϊα, 
Αὐ πος Ιοδὺ ἴαπιεπ "6:6 5686 βαθεῖ δοδίαϊ θεία 8 νϑιβιβ, 41 πὶ βαίἷς 
ἰαποίᾳ 56 εα, 4186 βϑημίίαγ, βθηΐθηίία οατὶ Θἃ, 486 φτδροθῆί. 

γιὰς Οοπιπι. τὲς. Γειὰ ἴδηι δηΐθα ΘΟΠ ΘΠ ΟΥ̓ δέδπι βαθρὶη5 Γοβρίοῖξ 

(οἴ. δὰ ν. 108): ἰίαᾳφιὰ 6. πο ἱπδρίυμα ᾿ΐο ΙΟοΟῸ. σαΐπ 5Θι 505 6βί: 
ἴᾶπλ τοῦῖβ θὈοηπ πὶ δάσρίϊβ ἤἥπδιη δδί ἰθοῖ ἰ5 ἀμ διαίΐα5. βιί θαὰδ 
εχ ἰμίΐο δηΐμ ΠΘ4ῸᾺ6 ἱμν 888. 

Νν. τῦσ. ἐπραξάμεσϑα επι. 511. ἐπραξάμεϑα Υ.. 
εΥ,, τὅτ. ἀσπιδησερύφος ἡ. ἀοπιδόστροφος Ἐ, Πεὲ {Πὰ ἴοτιπᾶ 

ἀαϊίαΐί Του θοκ. ΡΙγγηΐοι. Ρ. 688... φυΐϊα ἰμαυπίίαίι5 5ἰζ ἀρὰ5 Πἰ γα 6 
ῆ μὰ δὶς σομιροβὶ(β., εἴ 6 50115 τηδίυϊ οἷ γδίϊ οἱ δ 5 αὐ βθα5 ἴα 
ἀσπιδηφόρος. Ἐοτιίαββα ΕΧ ᾿ιᾶσ ποί Ξβίιπα νοοο ΠΠ δου δ ἢ 1 ἴῃ ποβί Γἂπε 
{δηφία! δν αἴ Πρ γαν ἢ; δί ξογίαβϑα 'ρ86 μοείαΔ, Νδς ἀϊῆοτέ ταί νοςὶβ 
ϑεσφατήλογος ν. 1368. 

Υ. τ638. ταὐύτα επι. σάβδὰν, ταῦτα Ε΄, Ψ,, φαοὰ ἀεξεη᾽έ ΒοίΙι., 
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7605 Φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἀγεύ φϑόνου σέβειν. 
Δύςφρων γὰρ ἰὸς καρδίαν προςήμενος 
Ἴἤγϑος διπλοίζει τῷ πεπαμένῳ νόσον, 885 
οἷς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν βαρύνεται 
Καὶ τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰςορῶν στένει. 

70 Εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἄν, εὖ γὰρ ἐξεπίσταμαι 
“Ομιλίας κάτοπτρον, εἴδωλον σχιᾶς 
Δοχοῦντας εἶναι χάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 840 
Πόνος δ᾽ ᾿Οδυσσεύς, ὄςπερ οὐχ ἑκὼν ἔπλει, 

. Ζευχϑεὶς ἕτοιμος ἢν ἐμοὶ σειραφόρος " 

Υ7Ἱ5 [τ᾿ οὖν ϑανόντος εἴτε καὶ ζῶντος πέρι 

“ΠἹέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τε χαὶ ϑεοὺς 
Κοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 845 

Βουλευσόμεσϑα. χαὶ τὸ μὲν χαλῶς ἔχον 
“Ὅπως χρονίζον εὖ μενεῖ βουλευτέον" 

780 “Ὅτῳ δὲ χαὶ δεῖ φαρμάχων παιωνίων, 
ἬΪτοι χέαντες ἢ τεμόντες εὐφρόνως 
Πειρασόμεσϑα πήματος τρέψαι νόσον. 850 
Νὺῦν δ᾽ ἐς μέλαϑρα καὶ δόμους ἐφεστίους 

᾿Ελθὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 
785 Οἵΐπερ πρόσω πέμψαντες ἤγαγον πάλιν. 

ΙΝίχη δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽, ἐμπέδως μένοι. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΌΤΡΑ͂. 

ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿Αργείων τόδε, 885 

; μ᾿ 
αυΐα ΠΟ ΟΠΙἶΠ0 ΟΡ δἰέ τηὰυζαίίοπθ, Αἵ δὶ αἱ} πιυίαΐαι πἰϑὶ δ6- 
εοηίαΒ., ἰἃὰ οἰϊρεμάσ μη, «π04 σΟΙ 0 Ββ λα πὶ δέ; φαῦπὶ ἃ ἰρϑαηὶ 
εἰϊροηα μὴ ἔπου οαϊνὶα. δβοϊίο Βοιμΐηϊ ανάθοῦ, αυἱ 5᾽ 515. δοσθμία8 
οἀτοὶναί, 

ν. τοῦ. φϑόνων ΕἸ, ψόγου ϑίον". Ρ. 228, 281: πὴ᾽ αἴον αμίυν 
Υ. 1604 οἱ 1θ8ὅ. ; ᾿ 

Ν. τό. πεπαμένῳ ει. ΡᾺ Ψυ]ρ. πεπαμμένῳ. 

Υν. τί4. σειυιφόρος Ἐ΄. εἴ ΡΟ]]. 1], 24. ΑΘΒΟΠ}} οἰίαμ8 ν. 156, 
Ἐδάομ ἴον α Αὐἰβί. Νὰ). 1800. Ψ. οειρκοφόρος, φιοά ἃπαϊορία οα- 
χοί, Το» εοκ. ΡμΡγη. ν». 0645. ΨΨΕΣΠ,1,. σα νούοθς οἰϊαιι Βεεγθι. 

ν.. 182. πήματος τρέψιιι νόσον 110]. Βο1}. οὐμΐ, πήματος, 
τρέψαν νόσον; Ρουία ΡΓῸ ὥςτε τρέϊψαι, υἱ πήματος ρμοιᾶθαΐί ἃ πει- 
ραοόμεοϑα. Ῥ. οοιπΐ, πῆμ ἀποοτρέψαι νόσου (Δἄνοιθ. ν. 138, 6, 
1,108.) . 60 Θηΐη Ομ δὲ Ομ Τα οὐ ρ6.6 59... ἃἰοὶ ΠΟ ΡΟΒ586. 
πήματος νόσον, ὕδῈ γιὸ πῆμα νόσου, αἱ ὅομ!ι. ΡΆΠ,. Τ0ὅ. Αἱ νἱὰθ 
Οὐοιμη. 



ΑΤΑΜΕΜΝΩΝ. 41) 

Οὐχ αἰσχυνοῦμαι τοὺς φιλάνορας τρόπους 
«Μίξαι πρὸς ὑμᾶς" ἐν χρόνῳ, δ᾽ ἀποφϑ ίνει 

7090 Τὸ τάρβος ἀνϑρώποισιν. οὐκ ἄλλων πάρα 
Μαϑοῦσ᾽, ἐμαυτῆς δύςφορον λέξω βίον. 
Τοσόνδ᾽ ὅσονπερ οὗτος ἣν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ. 8.0 
Τὸ μὲν γυναῖχα πρῶτον ἄρσενος δίχα 
Ἧσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχπαγλον χαχόν, 

05 Πολλὰς χλύουσαν κληδόνας παλιγκότους" 
Καὶ τὸν μὲν ἥχειν, τὸν δ᾽ ἐπειςι(ῥέρειν καχοῦ 

Κάκιον ἄλλο πῆμα, λάσχοντας δόμοις. 865 
Καὶ τραυμάτων μὲν εὶ τόσων ἐτύγχανεν 
᾿νὴρ ὃδ᾽, ὡς πρὸς οἶχον ὠχετεύετο 

800 Φατις, τέτρωται διχτύου πλέω λέγειν. 
Εἰ δ᾽ ἣν τεϑνηχώς, ὡς ἐπλήϑυνον λόγοι, 
Τρισώματός τἂν Γηρυὼν ὁ δεύτερος 870 
Πολλὴν ἄνωϑεν, τὴν χάτω γὰρ οὐ λέγω, 

Ἷ Χϑονὸς τρίμοιρον χλαῖναν ἐξι ύχει λαβών, 

805 ““παξ ἑχάστῳ χατϑανὼν μορφώματι. 
Τοιῶνδ᾽ ἕκατι χληδόνων παλιγχότων 
Πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης 875 

"ἔλυσαν ἄλλοθι πρὸς βίαν λελημμένης.. 
Ἔχ τῶνδέ τοι παῖς ἐνϑάδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 

810 ἡμῶν τε καὶ σῶν χύριος πιστευμάτων, 
« 

Ψ. 191. Ρυποείιπι ρμοβέ βίον, δσοπιπιᾶ ροβί Ἰλίῳ ἡ. ΑἹ πιΐηϊ- 
π6. ΟΠ μἾ Ὁ. τηο βία) αἰο νη] δυδῃ}, δΒεα ἃ ἑδηίιη δηλ ρα8, 
400 αὔδα Ανδηιθμθ: ἰηδίϑιξοηχ ἀϊοῖ τ [611 οἱ δίχα. [406 τοί 
ἐμίοΥ Ρ αποίΐοπ θη πιαΐαν ἴδ]. 

ν, 192. ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ '., υἱ' ν. 814, 1861. ΟἸ. 845. ἐπ᾿ Ἰλίῳ. Ἐ. 
ν. 195. κληδόνας ἐπι. 51{1., υνἱν. 806. Ψ. ἥδονάς, φιοᾶ ἀοέεη- 

αι Βοί!., τεξογεπς ἰά δὰ Ομηυνυβείάεηι δὲ Οδββδηάγαπι, οἴ ν. 186]. 
Αἴ ᾿πδρ(ϊπβίπια Ἰος ἱπϑίϊ απ) ἐαβ6 ρδίεξ, δὶ μυΐπιο βίδίϊ δἀξρμεοία 
ἂς 6δο ἀϊεῖϊί ΟἸ γίαθπιμοβίγα,, αοα- ἴτᾶπὶ 5081} ὼς πιαυϊία πὶ Θχοεϊανα 
Ροίεγαί, εἰ ἰίὰ ἀϊεϊί, υὐ 5ε ἰναίαπι 6886 Ἵοπῆίδδίυγ {(παλιγκότους, 
ἐπνῖθαβ νοϊυρίαί68). φασι ἰρβᾶ βοοῖὰβ εἴ μαιδίαπι σομβιϊίαι οἱ (6- 
οἴαγα 5[(. " 

Υ. 801. ἐπλήϑυνον Ψ. νἱάε σοιπι. Ρ. οοπί. ἐπλήϑυον, υέ 
ΟἸι. 1051. Ὶ ᾿ 

ν. 802. τῶν εη3. Ὁ{ε]]., φυΐ ςοπιρᾶγδί Εὐπῃ. 888. ϑορῃ. Αἱ. 
451 (Ηοιπι.), αὐὶ τἄν ἴν ἃροάοβὶ ροβέ εἰ ροβίίυμη, Ὑυ]ρ. τ᾽ ἄν, βίμις 
ΒΕΗΒι1. ΑὈΓΘΒ0]). εοπϊ. γ᾽ ἄν. ι 

Υ͂. 808. λελημμένης, υἱὲ Εὐγ. Ιοπ. 1112. 511. οοηΐ, εἰλημμένηξι 



15 

815 

820 

825 

850 

ΑΙΣΧΥΜΖΟΥ 

(Ὡς χρῆν, ᾿Ορέστης" μηδὲ ϑαυμάσῃς τόδε, 
Τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος 
Στρόφιος ὁ Φωκεύς, ἀμφίλεχτα πήματα 
μοὶ προφωνῶν, τόν ϑ' ὑπὶ ᾿Ιλίῷ σέϑεν 
Κίνδυνον, εἴ τε δημόϑρους ἀναρχία 
Πουλὴν καταῤῥίψειεν, ὥςτε σύγγονον 
Βροτοῖσι τὸν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 
οιάδε μέντοι σχῆψις οὐ δόλον φέρει. 
ἼἜΡμοιγε μὲν δὴ χλαυμάτων ἐπίσσυτοι 
ΤΠηγαὶ χατεσβήχασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγῶν. 
ἣν ὀψιχοίτοις δ᾽ ὄμμασιν βλάβας ἔχω, 
Τὰς ἀμφὶ σοὶ χλαίουσα λαμπτηρουχίας 
᾿“τημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασιν 
““επταῖς ὑπαὶ χώνωπος ἐξηγειρόμην 
'Ῥιπαῖσι ϑωὕΐσσοντος, ἀμφὶ σοὶ πάϑη 
“Ορῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου. 
Νῦν ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽ ἀπενϑήτῳ φρενὶ 

880 

885 

800 

8095 
ὕ ἢ δ} 2 ΄ “-“-- -"ἭἬ 7 

“Ἱέγοιμι᾽ ἂν ἀνδρα τόνδε, τῶν σταϑμῶν χύνα, 
“Σωτῆρα ναὸς πρότονον, ὑψηλῆς στέγης 

΄- ͵ὔ λῚ ᾽ὔ 

“Φτύλον ποδηρήῆ, μονογενὲς τέχνον πατρί, 
Καὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 

ΧΟᾺ “ οἷ 

ΜΚαλλιστον ἡμαρ εἰςιδεῖν ἐκ χείματος, 
᾿Οδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος. 
Τερπγὸν δὲ ταἀναγκαῖον ἐχφυγεῖν ἅπαν. 
Τοιοῖςδέ τοί νιν ἀξιῶ προςφρϑέγμασιν. 

900 

(φϑόνος δ᾽ ἀπέστω" πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν χκαχὰ 
᾿] “ 7 Ω. ὲ “- 3 Ὶ Ν "5 ὡ ΄ὔ 

Πνειχόμεσϑα " νῦν δ᾽ ἐμοὶ φίλον κάρα, 905 

ν. 514. τόν 9 Ν. Ποκρίοϊαπέ 86 τόν 9᾽ οἱ εἴ τε. Οδηίοιαϑ 
τὸν ὁ 

, ΕῚ 3 κ᾿ 

. «ὖὸν τ΄ Ἐς οὑπὶ ρΡ]. Ἰωνικόν. 
Ὗ. 818. Ραμπείαμη. μοβί κώδυγνον ΡΝ. 

τ 

ν. 820. κατεοβήκασιψ ἘἸ. 

ν. 829, ἴῃ Ν. σοπιπιᾶ ροϑέ γαὸς εἴ στέγης, αηποᾶ πιυίδηδιπι 
νἱὰϊί σαμπίογ. -- ὑψιλῆς Ε, 

ν. 830. σιεύλον ΕἸ. 

ν΄, 833, Ννονβαιη ἤππο δηίο 881. ροϑαϊ Βοίμίαβ, {Ππ1} καὶ δηίο 
γῆν οΧρΠ  οαίαηιι 5, ααΐρθ 6. ἃ 400 ἢ {παῖ δ τὴ 1 πάτο ἱποΐρ οι μαίεέ, 

Αἱ "δὴ 56 μιᾷ εμΐί ομμπΐα ; γάρ οι, γῆς Εἰς πὶ παρελπίδα Ἐν 

᾿ 



᾿ 

ΑΑΓΑΜΕΡΜΝΩΝ, 49 

᾿Ρχβαιν᾽ ἀπήνης τῆςδε, μὴ χαμαὶ τιϑεὶς 
“ὺν σὸν πόδ᾽, ὦναξ; Ἰλίου. πορϑήτορα. 

840᾽ Ζιωαί, τί μέλλεϑ, αἷς ἐπέσταλται τέλος 
ΠΠέδον κελεύϑου στρωγνύναι πετάσμασιν, 
ὐϑὺς γενέσϑω ποριξυρύστρωτος πόρος 910 
Ἂς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡ) ἥται δίκη. 

Τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ, νικωμέγη 
8δάδ Θήσει δικαίως σὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

“ ΜΙΡΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

““Ζήδὰας γένεθλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 
“Ἵπουσίῳ μὲν, εἶπας εἰκότως ἐμὴ" ε΄ 910 
Μαχρὰν γὰρ ἐξέτεινας" ἀλλ᾽ ἐναισίμως 
Αἰϊνεῖν, παρ᾽ ἄλλων χρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας. 

850 Καὶ τἄλλα μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 
“Ἄβρυνε μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίκην 

τς Χαμαιπετὲς βύαμα προςχάνῃς ἐμοί, ᾿ς 940 
- ΜΜηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίφϑονον πόρον͵ 

ει" ϑεούς τοι τοῖςδε τιμαλφεῖν χρεών" 

ϑσῦι, Εν ποιχίλοις δὲ ϑνητὸν ὄντα π"άλλεσιν 

Βαίνειὺ ἐμοὶ Βὲν οὐδαμῶς ἄνευ φύβου. 
“Μέγω χατ᾿ ἄνδρα, μὴ ϑεόν, σέβειν ἐμέ, 995 

Χωρὶς ποδοψήστρων τε χαὶ τῶν ποικίλων 
Κληδὼν αὐτεῖ" καὶ τὸ μὴ χακῶς φρονεῖν 

860 Θεοῦ μέγιστον δῶρον. ὀλβίσαι δὲ χρὴ 
ΝΣ τελευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ. - 

ο Εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἄν, εὐθαρσὴς ἐγώ; 990 

᾿ 

ν. 835. τοί γεν ἐπι. δονάίζ, Ψ', τούυυν. ΑΡδιμδηιμοπθῶι ριΐτ᾿ 
110 ἰεγίϊα μειβοια ἀρροῖϊαί ν, 792... ἀοϊηᾶο βεουμὰδ 899, 

ν. 829. ὠνὰξ 6. Ῥαανν. ἄναξ ν. 

Ἧ. 8410. τάἄάδὲ ριὸ τέλος Ε΄, ' 

Υ, 848. Ραυμποίμπι ρμοβί ἄελπτον Ε΄, δι ΤΑ ἧς ᾿ φάνη 

Ψ, 8ὅ.5.. βύόαμα ΕἸ. βόημα Ἐ᾿  ς: 

ν. 8505. “γὰρ Ὁ Ῥτο δὲ Ετν πὶ. παν ῥ. 486. » αθὶ οἰζδίατ νοΥβαθ..ς 

Υ, 862, ἄνευ ϑάροους ἘΝ Βδείς 86 Βανεΐ ἀν; βὶ ἐπ οἱ εἶδα 5 
ἔτ ἢ) 6 ἀγα ροΐοτο. ͵ 

ΑΘΩΟΒγ}, Τιὰρ. ΜῸ]. 1. Ρὶ, 1.’ ᾿ Εὶ 



0 ἩἸΣΧΎΜΟΥ 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Καὶ μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

Γνώμην μὲν ἔσϑιε μὴ διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ, 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΦΣΤΡΑ͂. 

865 Ηῦ ἴξω ϑεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε ; 

ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. 
Εἴπερ τις, εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος: 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΞΊΝΣΑ. ὦ. 
Τί δ᾽ ἂν δοχεῖ σοι Πρίαμος εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν 985 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ, χὰ 
Ἔν ποιχίλοις ἂν χάρτα μοι βῆναι δοκεῖ. 

! 

ΒΝ 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ: Ὁ 
Μή νυν τὸν ἀνϑρώπειον αἰδεσϑεὶς ψόγον ---’ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Ὁ 
870 Φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. ὼ 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
, Ὁ δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐκ ἐπίζηλος πέλει. 

«ΔΓΜ ΝΩΝ. 

Οὔτοι γυναιχός ἐστιν ἱμείρειν μάχης. 940 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΞΣΟΙῬΑ͂Σ ᾧ 
Τοῖς δ᾽ ὀλβίοις γε καὶ τὸ νιχᾶσϑαε πρέπει. 

ν΄. 861. δοκεῖ οι. ϑοιὰίζ. δοκῇ Ε. δοχὴῆ ΨΚ, Νυ]]ὰ εβί γαίϊο, 
οατ ΡΟμ δία σοπἰαμοαϊν 8). τι ιῃ ᾿πίυ] τ απ Πρχατῖὶ Π18]6 ἱπίς]] σία . 
ταίϊοιια νοοὶβ ἄν, 

ν, 869. αἰδεσθεὶς ΚΝ, Οταίΐο ἱπίοντυρίαᾶ. αἰδεοϑῆς Ε, Τ. οἵ- 
στὰ. 6 ὁοΥΓ οί! 06. Ἶ 

ν. 811. 5ἴηαπι ἱπίενγοραί οι ἱθ ρΡοβί πέλει ἴῃ Ν,, ἀαδά κεη- 
“.π| Ρουνογί, 

ν. 818. ταῖςδὲε ἐπι. δᾶ, τοῖς δέ ἘῸΝ. καὶ τοῖς δέ ἘῚ, 

Ψ. 880ϑ. στρωματοφϑορεῖν ὁομΐ., Οδβααν, δωματοφϑορεῖν σοπΐ." 
πομάίχ. Αυἱθὰβ ποὺὴ Ορυ8. 5ὲ αυϊὰ πυΐαπάμππι, μα έο νἱ(ἰ απὶ ἰμε 886 
ἧπ φϑείροντα. δε πος εἰΐδηι ἔεγγὶ μοΐεμξ; νἱὰς Οοιμηπι, --- πίσιν 
ἘΟ-ΎῪ. Εἰ εἰ, Ε. ἄνδρα ἁπλῶς, ἱπερίθ, 



δ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, δι 

ἉΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ἯΙ καὶ σὺ νίχην τήνδε δήριος τίεις ; 

ὙἈΧΑΥΤΑΙΜΝΗΦΣΣΤΡΑ. 

875 Πιϑοῦ" χράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑκὼν ὁμοί. 

ΑΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

᾿4λλ᾽ εἰ δοκεῖ σοΣ ταῦϑ᾽, ὑπαί τις ἀρβύλας 
«]1}0οι τάχος πρόδουλον ἔμβασιν ποδός. 943 
“Σὺν ταῖςδέ. μ᾽ ἐμβαίνονϑ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 
ΜΠ τις πρόσωϑεν ὄμματος βάλοι φϑόνος. 

880 Πολλὴ γὰρ αἰδὼς σωματοφϑορεῖν ποσὶν 
φϑείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους ϑ'᾽ ὑφάς. 
Τούτων μὲν οὕτω“ τὴν ξένην δὲ πρευμενῶς 950 
Τήνδ᾽ ἐςχόμιξε" τὸν χρατοῦντα μαλϑακῶς 

Θεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προςδέρχεται. 
88δ ἱ᾿χὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ζυγῷ. 

«Αὕτη δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον 
"άνϑος, στρατοῦ δώρημ᾽, ἐμοὶ ξυνέσπετος 955 
᾿Επεὶ δ᾽ ἀχούειν σοῦ χατέστραμμαι τάδε, 
τ Εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαϑρα πορφύρας πατῶν, 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
8900 "Εάτιν ϑάλασσα, τίς “δέ νιν κατασβέσει; 

Τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ἰσάργυρον 
γχῖδα παγκαίνιστον, εἱμάτων βαφας. Θ60 

- δ ὅς ’ ᾿-ῳ κ᾿ του " 

Οἶἷχος δ᾽ ὑπάοχει τῶνδε σὺν ϑεοῖς, ἄναξ, 
ἼἜχξειν" πένεσϑαι δ᾽ οὐχ ἐπίσταται δόμος. 

ν. 882, οὕτω ΕἸ. Ε. οὕτως Ψ. 
Ψ, 886. αὕτη 6πι. ΒΪ. Ψαϊρο αὐτή. ' 
Ν. 888, καϑέσταμαι ν. 1. 568.: κατέοσραμμαι, ἄλλως καϑέστα- 

μαι, ἀντὲ τοῦ κατέστην. κατέσταμαι Εις ὁ 

ὧν 

ὟΝ, 889. δόμους ΕἸ, 

Ψ, 891. ἰσάργιιρον ὃπι. ϑαϊπιᾶβ. εἰς ἄργυρον Ε΄ Ψ', 
Ψ. 892. Βοίῃ. τοηί. παγκοίνιστον, οπιμῖθα5. οοιπιπαπἰοαπδαπ):ς 

Θυο ποπ οριϑ. 

Υ͂. 898. οἴκοις οοηΐ. Ρ. -α Ψαϊρο οοΐοπ Ροϑβί ἀμ, οΟπιπι8 Ροβέ 
ἔχειν; αυοὰ τεοίς πιυΐανὶέ Ρ, 

4 Ἐ 



δ ΑΘ 0 γι, Ὶ 

8056 Πολλῶν πατῃσμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν εὐξάμην, 
Δόμοισι προὐνεχϑέντος ἐ ἐν χρηστηρίοις, . ἋΣ 
ἰβυχῆς χόμιστρα τῆσδε “κηχανωμένη. ; 965 

“ΡῬίξης γὰρ οὐσής φυλλὰς ἔχετ᾽ ἐδ δόμους, , 

Σ χιὰν ὑπερτείνασα σειρίου κυνός. «΄Γς ν᾿ 
000 Καὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 

Θάλπος μὲν ἐν χειμῶνι σημαίνεις μολών“ τ 
“Ὅταν δὲ τεύχῃ Ζεύς .γ᾽ ἀπ᾿ ὄμφακος. πιχρᾶςϑϊο. 
᾿Οἷνον, τότ᾽ ἤδη ψῦχος ἐν δόμοις πέλει, 
᾿Ανδοὺς τελείου δῶμ᾽ ἐπισπευφωμέμ, 

005 Ζεῦ Ζεῦ τέλειε; τὰς ἐμὰς Γ ᾿ς τέλει" 

Μίέλοι δὲ τοι σοὶ τῶγπδρ. ἂν. ΝΠ ὴς τελεῖν. ἢ 

ΧΟΡΟΣ. »»» 

Τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως ᾿ στρ. α΄. 

Δεῖγμα προστατήριον 976 

τ, 895. δ᾽ εἱμάτων δ, δηΐου. ΨᾺ]ρ. δειμάτων, ἢ - 

γ΄ 898. μ᾿ χανο μι ἔν η οιῇ. 51. Εἰ ν, μηχανῳ μέμης αὶ αὐοᾶ 
εἷί αυἰάδεν ΧΡ σαν: 8ὶ Ἃ1πὰὲ (4115 ν1 8 Ρν6 {τ} τς τὴν 815 
"Ν᾽ ραναν οί; αἀυ8λ6 “αἰίεν 8 ταί δἀᾷ[ίᾳ 556. ἀΠτοΥῖ, 5 Ὰ ἤδυυυι;, 
τΐ οααβαθ ἄσονοντομοϊ ὀχ μογθαίατ,- ἀιαᾳ δ 6. ἤπθο ἐϊοίίο δἰἑᾳυϊὰ 

ἱποοιηιηοῦϊ, πόας τονενα Ὁ Ἰ000 ΘΧΕρ οί ΔΑ μεανδνοί, βεὰ ν8- 

γαιδυπ αὐδοτνονεί, οἵ [46}16 1 {τυ ἄν ὙΠ φ, ἀὔυθα, νἱοὶ- 

πᾶ ἰπί ψιυγῆς τῆς δε, εἴ «δάθιιν} ἰδν μοι αι ΨΟΙΒῈκ νἹ οἱ, Ὁ 

ν. 899. ὑπερτίνασα ΕἸ. Ἢ 

αν, 901]1.. μολὼν ἰυχ1, ΒΙ],. οοηϊ, μιολόν. 5. οδηϊ- ̓ϑάβδις. Αἱ 
νἱὯθ ΟΟπηπι. 

ν. 002. Ζεὺς τ δπιὶ Ῥι. Ζεύς α ἜΦΥ. ΕΣ ᾿ 

ν. 904, ἐπιοτρεφωμένου ΕἸ]. ἐπιστροφωμένου Ἐ. .- 

ου ᾿ ᾿ 

Υ. 906, μέλοι δέ τοι σοὶ Ε, μέλη ΕἸ. δέ τι οοὺ Ν. δέ σοι Ἐ]. 

“. 909 εἰ 910. ποτάτ᾽΄. ἄμιοϑος ἀοιδά. [ μαντιπολεῖ δ᾽ 
ἀκχκέλευστος. Ἐ΄. ) τω 

ν΄. 911. ἀποπτύσσι Β. ἀποπτύσαν 6πι. Οαβαι, ἀποπτύσας Ψ..ς 
πο ἴαοῖ!α νου ν᾽ ἀοὈ τίν", συΐα οϑέ αἰ οὐ ΗΠ’ Ὠλὶ Ἔχρ οί. Ατ 
"1 Π8πὶ ΟἸμἷπ0 Τοροτῖο ταΐϊοηοπι ᾿ἄομθαμ,), ἀπ Βοο ἴπονὶ ροβϑίηι: 

ποιὰ 6. δεΐπι δχβίαί ἢ ἜΧΘΠΙΡ] ΠῚ τ αΒ ΘΠ 14 τα οὐ οι πὶ. 6 8--ς 
νο. πθάπο ΠΟ Ὠλἐ ἃ νὰ 5. 8050] υΐ8. ΘΧΟυ Βα. Τ 0 6} ΡΥ δοθθέ, φαΐ μ1}}}} 
οϑύ, υἷκὶ δὶ αἰϊαυα τἀ {1} 06. οὔ πὶ Βοη 6 η 1 π οΟἸ δ 661. θυ ἰὼ μο8- 
βοί, 81 παπο Ἰθου5. με θούθί, ΒΟΉ ΜΠΠΙΣ 60. ταΊ 0 6 ὴν ΒΟΙΏἢἸΟΥαἴην ἃ 5 0 61 - 
παΐις ἤδαοίαμι δὐϊρίπουν., Αἱ οἰνοι 5 ἰρ56. ἀϊοὶ πο Ροίονΐ ἀΒρου παν 
γατο θ πὶ ΒΟΠΝ ΟΥ̓ Σ ἄθὴ 0 Θηΐῃ 1 ἈΒΡΟΓΩ Δα.) αιοὰ ἴμ δμΐηο 
Βυ0 μαογοί; ἰίααας Ἰιᾶος. ἀδρουπαίίο ἀερί βαΐί ἰμβᾶηι ἢδιοῖδο ἰμᾶο- 

ὌνψφψΩ 



ΑΤΑΜΕΔΙΝΩΝ. δα 
, 

Καρδίας τερασχόπου ποτᾶται, 
Ὅ10 Π]αντιπολεῖ δ᾽ ἀκέλευστος. ἄμισϑος ἀοιδά" 

ἊΝ ἀποπτύσαι δίκαν 980 - 
υςχρίτων ὀνειράτων : 

φοβοῦ εὐπιϑὲς ἵζει 

Φ λον ϑρόνον" 
915 Χρόνος δ᾽ ἐπεὶ πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς 

φαμμίαξ ἀχάτας παρήθησεν, εὖὐϑ'᾽ ὑπ᾽ Ἴλιον 

ι 

ἄρτο ναυβάτας στρατός. ̓ . 987 
Πεύϑομαι δ᾽ π᾿ ὀμμάτων ἄνι. αἰ, 
Ἰόστον, αὐτύμαρτυς. ὦν. ΙΦᾺΆ ΔΕ 

“Ὅ20 Τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας ὅμως ὑμνῳδεὲ 900 

Θρῆνον Ἔρινυος αὐτο ἰδάκτος ἔσωϑεν 

Θύϊιὸς, οὐ Τὸ “πᾶν ἔχων 
᾿Ξ ᾿᾿λπίδος φίλον ϑράσος. 
 Σπλάγχνα δ᾽ οὔτι μᾶτάξει 995 

ἣν εἰ ορίϊις αὐυΐϊάοπι: Ομ ἶἷβ θηΐηὶ διά οἷα 6βέ οἷδιᾶ δέ 
τα, οἱ ἃ ταίϊοπθ Βοι ΠΟΥ 1 Ππ| 4Ό Δ. τη αχὶ 6 ΒΡ ΠΟΥ 68. νΊθΩ- 

ατ ἰϊ 41 ἐς ποιμτ αν ὁ ἜΡβοΤαίο οοριίανεταέ, ΘΧΡΙ] σαἶ888 ἅπο- 

ὀρ αν κα ἂς εἰϊοϊοπῆῖο. «40 5ΕΉΒ8 ΠΟ ἰμποβί ἴῃ γόξε, ᾳυδθ ἀδβίρη δέ 
᾿ ἈΒΡΟΓΠδΥὶ, ἀὐποίεγο, Οἵ ν. 1181, Ο}ν. 1171. Εαπι. 803, Ριοι. 1010. 

515. “Ἢ ἐποιάαν σαβαιῦ, Ὑα]Ρ. ἕξει, ααᾶθ ἔογ πα πῸῈ 
εβί ΑΟβοΒ ἢ, ὡ 

Ν. 914. Ρυποίιπι ροβὲέ ϑούνον ἡ, Ιηίουγορδίϊοηἱβ βίσπαπὶ ρο- 
; ΡΣ. ρον ωσες Αἰ μὰ (οία Βᾶεὺ βέσορ!ια οσοηβίδέ ρεγῖοάο, 

Ν. 915. ξυνεμβολαῖς, δηϊ. Η6γπι., αὐ Ρειβ. 896. Ψαροὸ ξυνεμι-- 
"βόλοις βῖῃε Βαπβὰ. --- ἐπὲ ρτὸ ἐπεὶ Ε', 

ν΄. 916. ἀκάτας Εὶ Κ. ἄχάτα ἘΕἸ., αυοᾶ γῖο δδᾶεπι Ἰθοίΐοπα 
ἔδοϊέ. ΤγΥ ΒΗ. οομΐ, ἀἄχτάς, πείτο ἀερτᾶναίο, ποαπ6 αἰἴοὶ ρμοίεβέ 
ψαμιμία ἀκτὴ, νἱᾶθ σοπιη. ΒΙΟμ, οομΐ.- ἀχάτους. Αἴ αασ η8 Ἰᾶ6ο 
᾿αυϊάεπι ἔουπια, ἢ Δ ΘΒΟ Ύ]10 ἐπ νομϊαίατ, θδιι6 56 ΒΆΡοῖς νἱοίαι ἀχκά-- 
τὴ. ΠΔείυΣ οὐ πὶ εχ δάἀϊεοίίνο, 40ὸ 80} 106} }1ρ1{{|ν γαῦφ; “εὺς 

ἄχατος νεὶ γαῖς ἀχάτης ὈΓΓΏ ΠΛ αι 6 βεμονὶβ απ ἶηϊ; ϑοὰς ἀκάτους 
αν. Βδοιυ. 446. Κ'ο]εΐῖ επί ἴῃ δαϊθοί  νἱβ να ἢ θ05 (ΘΙ ᾿πΠ 8.10 πὶ 
«Ὅς ὑδιγθανὶ ἀδ ἀί όσα Βοιεῖς, δ ποὴ οοππίδηΐοι. Βοτίαςβο 46- 
«αἰναῦ δα οκί νχ αὖ ἀχάζειν, (αι κάτωρ ἃ κάζειν Ἡγπιμ, ἰη ΒΩο.". 
δῦ). ἐς δυυία ὨΔΥῚ5 ἤρσανα,. δὲ αυϊὰ πιυΐίαπάμππι 65ϑβεΐ, Ὠ0ὴ ἀχάτοις 
βουϊνενήυτι, βοὰ ἀχάτου ηποἃ οχίνιοατί, ροδβοΐ εχ ἀκάτα ἘἸ. --- 

- παρήβηο Ἐ᾿, 6 οσογύθοίοθ, αἰ δηίβίνορ ΐτο τεβρομάεδίζων, 

ἘΠ τι, 920. τὸν δ᾽ “ἐπι. 9, ὙΡαΙρο “τονδ᾽, --- ὅμως- ἐς. 511. ὅτες͵ 
Με ν᾿ , , ΩΤ 

νΞΙς “ρινυος οη]. Ρ. ἜἘριννὺς νυ ϊρο. 

ν, 924. οὔτι εἴη. σδβαὺυ, Ψωϊρο οὔτοι οομίτα πὰς εν ττη. 



5, ΑΙΣΧΥΜΟῪΥ 

ΟΦ Πρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν 
Ἴε ἐλεσφόροις δίναις κυχλούμενον. ἡμβαε ᾽ 
Εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τὸ Ὗ ἐλπίδος ψύϑη πεσεῖν 
Ἂς τὸ μὴ τελεσφόρον. 1000 
αάλα γέ τοι δὴ τᾶς πολλᾶς ὑγιείας, ΠΟ στρ β΄. 

0980. ̓ ἀχόρεστον τέριια. νόσος γὰρ ἢ δ 
Γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει, 

Ν᾿ ἈΞ ΚῸ κκ 

Καὶ πότμος εὐθυπορῶν 1005 

᾿νδρὸς ἔπαισεν ἄφαντον ἕρμα. . 
985 Καὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων 

Κτησίων ὄχνος βαλὼν Ἂ ὲ 
“ὩΣ φενδόνας ἀπ᾿ εὐμέτρου, 1010. 
Οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος ἐν ᾿ 
Πημονᾶς γέμων ἄγαν" ΦΠΑΥ Ὁ 

ν. 921, ἘΠ. εὔχομαι δ᾽ ἐξ ἐμᾶς ἔλπίδος, οπιΐβεο τι. ἐμᾶς τοῦ 
Ἐ, Ῥοεί τὸ ἄθεβ8θ 5.}} 8 ῦ8πι ἀοσαί πιείγι μη. ΕὐΧοΙ ϊββδε νἱἀδίυιν τῷ 
.- ψύϑη 6πι, 58(. ἴῃ Ν. ρ. 378,,) υἱ ν. 431, οἱ 1018. ψύδη Ἐ΄ Υ΄, 

ν. 929. ΕἸ ΧΠ ναὶ Ἰδοί᾽ οη θήν Εἰ.) αυα6 ἀϊπιοίγαπι τοϑίϊξαϊε δοοὶ ἣν 
ταΐϊδοῦ τα δη ἰ βίγοΡ μῖ00 δοποίΐππυπι. δ εϊογβ ἀοοϊιηι ρϑπ] ΡΓο- 
ἀμποία αὐ ἰπ νϑ]θηι θη} δηΐπιῖ πιοία,, αι μία οβέ παῖς Ιοσος αὶ 
χηᾶρῖ5 τιδρίδαις δασίαμπι οἰονἱ ἀ6 βοιίςε Αϑαπιόπιη θεῖ: πιδέαπι 6Χχ- 
μΙρεί, Αρί(ϊββῖπηᾶ δβδί εἰΐδπι ρανίΐοαϊα δή, 4846 δῖα πὰ δὰ οομα το - 

μαπὶ ργαθβοηίεπι οοηνονα, αἱ ν. 15626., 1δ06. --- Ψ, μάλα γὰρ τοῦ 
τῶς, 1΄ὰ ΒΕ, γὰρ ϑυρταξογίρίαπι νοοΐ γε. 

ν. θ0θ320.50 υᾶ5 ἄδεοπβθ 5.116 088 ἀοοθέ τηϑίγα πὶ, Π,8οη πῆι. οοηΐ. 
»οσὸς μογερὰ : ΒΙομΝ, οοπὶ. νοσὸς γὰρ ἀεί. νἹάθίυν ΘΧοίά 5886. ρᾶγ- 
1ἴοὰ]α δὐνεγβαίϊνα, νεϊαΐ ὅμως : νἱᾶς Οοπιηϊ. ὅμως “ἔΔ 6116 οχρυϊδυῖς͵ 
8. νἱοῖπο ὁμότοιχος. 

ν. 932. Θυσπὶ πὰ} }]ὰ οπιηΐἷπο ἰπ Πυτῖβ Ἰᾶοιιπδναπι βίρῃα ἱπ 
ἰοίο ἴοοο ν. 030 --- 935 οομπερίοἰαηίατ,., ἄἀοσοί πηϑίλαιι δη ἰδέ  ορῖνᾶο 
Ῥίατεβ Ἔχοί ἀϊ 856, 50}14}885: ϑθρίθηι, αἱ νϊἀοίασ. Ἠδης Ιδοσ π ᾶπι. Βαπέ 
αὶ ΠῚ ἢ ΠΟ ΓΘ ΠῚ ρυΐεπί, ἀδ᾽θηο8 νοῦ 85 ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ ἴῃ δ 1 5ΓὙῸ}}}8. 
Ὁ εὦ ἄφαντον ἼΘΡΗ τοϑροπᾶθαι Ζεὺς αὐτ᾽ ἔπαυσεν: οπλ88. ΨΕΙῸ 
ἦι 6ὸ ἴογθ οοπβθηίυπί, αυοὰ Ἰασαηᾶπὶ πίοι ἔπαισεν εἰ ἄφαντον 
δίπίυ ὁπ ἀαπὶ ραΐαπί. Αἱ ΠΘ]6 σαγοιθ ΡΟΒδ ΠΙᾺ 8 110 ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ, 
πθαπς θ6η6 86 πανθδέ πὰ αὐ τεῦ, δὶ κ᾽ νοῦ ΤΠ Ἰεοί (7: δι{1- 
Βίγορ μἰοἶβ ἀπΐσα οἱ ορίϊπηθ τοϑρουᾶοί ἐπποίιπη ἀνδρὸς ἔπ. ἀφ." ἕραντι, 
σπὸ ἰρδἃ δὦ βϑηβη δἴϊαιη ορίϊηιθ ἐπα αν, ΑΟ «Ὁ |}5 ΠΤ α1- 

ΨΘῊ πο ΠοπδῖΓ καὶ πὶ εὖ2.. Ἰασηδαηι βίαι οηδαπι ραὉ δπ16 Βᾶδο 

ψεγῦνα, ἔπ Θχοί 556 (οΐα εν γϑύβοιη νουβαὶ 9117 οὐδὲ τὸν 0.9. γοβροῖ- 
ἀφῃίοι, ΕΔ 101 οἰΐαπι βρη (οι ἄθ60580 ἀοιιοπϑίτανὶ ἰὴ θοιπεν:. 

ν. 939. πημονὰς Ε᾽, 

Νν. 941. ἐκ οπι. Ε΄, 



ΜΓΑΜΡΜΝΩΝ. οὶ ᾧὶ 

040 Οὐδ᾽ ἑπόντισε σκάφος. ι 
. Πολλά τοι δόσις ἐκ Διὸς ἀμφιλα- 1015 

φής τε καὶ ἐξ ̓ ἀλόκων ἐπετειᾶν 
ἸΙνῆστιν ὥλεσεν νόσον». ᾿ β 
Τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν ἅπαξ πεσὸν ϑανάσιμον ἀνε. β΄. 

ο4δ᾽ Προπάροιϑ᾽ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν 
Πάλιν ἀγκα λέσαιτ᾽ ἐπαείδων; . 1021 

κἁ. Οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῇ 
Τῶν φϑιμένων ἀνάγειν 
Ζεὺς ἀνέπαυσεν ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ. 

950 1} δὲ μὴ τετὰγμένα ᾿ς 1086 
Δίοῖρα μοῖραν ἐχ ϑεῶν 
Εἴργε μὴ πλέον φέρειν,. 
Προφϑάσασα χαρδία ἂν 

᾿ Τλῶσσαν. ἂν τάδ᾽ ἐξέχειν 

᾿ π᾿ 
ν. 942. κἀξ ΕἸ. 

ΕΓ . 944. ἅπαξ πεσὸν. 6πι. Ῥ,Ὰ ΠΡ πεσόνϑ᾽ ἅπαξ ξ, 4φμοὰ βοιϑὰ 
{, Ηαυὰ ἀυμὶς ΠΠ1υἀ ϑ᾽ Δ οὶ. νοοὶ πεσόν, φυΐα βι απ 00 

τμρλίος αμς ϑανάοιμον ΟΣ Ἰοοιππ. Βοίϊι, σοηΐ. ϑάπαξ, αἱ τὸ 
πάρος. "Π|ὰ ΡΙῸ τὸ ἅπαξ ρμοβιίαῃη. Δί ἀεβαμί [ναΐυᾳ. τ51}}5 
τἄρα, ἧς δι ἃ οοπιπιοᾶπβ νἱδοίαν ᾿, 1. δυίϊου!β. Οδίθγαιῃ ἔθυε 
ΠΟῚ ρμοΐίεβί πεδὸρ ἃ ἅπαξ, απ χυΐα πο ᾿πξε! }!ο αν, ᾳιοιηοᾶο ἱγγ- 
Ρβεγὶί Ἰἰίεγα ϑ', αἴὰ πθαι6 ἴῃ πιρᾶϊο ἀοομιίασο ἰοσαπι πα δέ 
Ὀγονὶβ 80} 108ἃ ὑγὰ ἸΙοησα Ροβίία, πεαὰθ ταίϊϊο οβϑί, ουὐ ἄπο ᾿ος ’Ιοθο 
ἀθοἸπιΐασοβ πο ΟΠπιοίτοβ ροβθεγὶ ΑΘβο 8. ᾿φαοταπι Ἰαπιχαϊάϊον 
εδί δοῃμ» ἴῃ τῷ 486 π1}}1} δᾶμιτ{{1{ Ιδηραουβ. 

ν. 945. πρόπαρ ΕἸ. 

ν. 9406. τίς τ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ Οπΐδδο πάλιν Ἐν, ΟΧ] 65 ἄσοβ 
Ραιοδθηΐαοοβ, 4ΠΟΥ πὶ ρϑοδίο εἴ βεάδίο ἵἱπρύοββα βίδίϊ πι ρΡροκί νοπ6- 
πιδπίοπι ἀθοϊιπιΐδουπι περί ββίηι 6 505 ε5βεΐ ρμοεΐᾶ, 

ν. 949. Ψυϊρο αὖτ ἔπαυσεν. ΠΙυᾷ αὐτ᾽ ποπὶϑ Θχρ!σαν! πἰβὶ 
Βοίιϊι5 μει νἱ οἰ β5 11, αὐ [6505 [υρ]έον, Ἰδοβουϊί Αδβουϊαρία5 Αἴ 
ποα6 ἶος Ιονϑὴὶ ἰδοβὶί, βεὰ Οὐσαπι. πθαᾷὰθ ομμπΐῸ σοπιηο ἦα Εἶτ 5 
νοοὶβ ταί στοροε Ροίεβί. Αἀνογϑδΐαν οἰΐαην πηθίνο, ααοὰ γον 6 πὶ 
ΟΧΘααϊνῖ 5.) ]1 δ απὶ; δὶ τεοίς ἰπαηχίηυϑ Βίγορ ας ν. 9824, ἃ φαρὰ 
ΡῬτονδίαν Τεβροηβίομε. ΒΥ] αταμα ἔπαισεν. εἰ ἔπαυσεν, αἱ αἱκαιόεο-- 
σαν οἱ αἷμ ἀνατλᾶσα ν. 601] εἱ 604; πολυανδροὶ οἱ πολύϑοηνον Υ΄- 
641, εἰ 660. [(Δ4ὰ6 Ἰεξεμά πηι σεηϑέο ἀνέπαυσεν, “ον 1} ἃ 1, 9 6 τ 
εαἱΐ, νιὰς Οοπι. αὔτ᾽ Ἐ, -- ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ ἘΠ... Ὄἡ.1ὲ ν. αἄάαι- 
τ γὲ, σομίτα πιδίναπι, οΟὐΐα πὶ αΧ ρ] οββοιημαίθ, Ε΄, ἐπ᾿ ἀβλαβείᾳ γεν 
ᾳυοᾶὰ ᾿ἄδηι νἱἀείον εν 50] βία : ᾳαοᾶᾷ σομη άπ ΠΟ ὀχϑῖ- 
[5 ε: 5Θ,ΒΌΠΙ; θΘΒ5᾽ Π6 ΘΠΪΠῚ οοΠοοδίαϊῃ Εβϑεΐ, δὶ ἰαπυθιά ιν σαπὶ 
ἀνάγειν. 

σ΄ 



0 ΘΙ ΟΥ̓ 

9055 Νὺν δ᾽ ὑπὸ σχότῳ βρέμει ὰν ἃ 1080 
Θυμαλγής τε καὶ οὐδὲν ἐπελπομέ- Ἢ , 

γα ποτὲ καίριον, ἐκτολυπεύσειν,. ᾿ 
Ζωπυρουμένας φρενός. ; 

ΠΕΣ ων, ΥΡΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. ᾿ 
Εἴσω. χομίξου χαὶ σύ' Κασάνδραν ! 

060 ᾿᾿πεί σ᾽ ἔϑηκχε Ζεὺς ἁμηνίτως δόμοις. 

Κοινωγὸν εἶναι χερνίβων, πολλῶν μέτα 
δούλων, σταϑεῖσαν χτησίου βωμοῦ πέλας. 

᾿Εχβαιν᾽ ἀπήνης τῆςδε᾽ μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 
Καὶ. παῖδα γαρ τοί φασιν. ᾿δλχμήνης ποτὲ 1040 

θ6δ Πραϑέντα τλῆναι, χαὶ ζυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ. 
Τὶ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆςδ᾽ ἐπιῤῥέποι τύχης, 
“Πρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χαρεφι ἢ 
Οὲ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ἤμησαν' ,χαλῶς, 

᾿Ωμοί τε δούλοις πάντα καὶ παρὰ στάϑμην. Εν 
0970 ἴχεις παρ᾽ ἡμῶν οἷάπερ νομίζεται. 

ΧΑ Θ ΩΣ, τῶ 
“Σοί τοι. λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον» τ᾿ πω 
᾿Εντὸς δ᾽ ἂν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων. 
Πείϑοι᾽ ἄν, εἰ πείϑοι᾽ " ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως, 

ΚΑ ΥὙΤΑΙΜΝΗΣΈΤΡΑ. 
ο᾿λλ᾽ εἴπερ ἐστὶ μὴ χελιδόνος δίην ἰίιΟοδΟ 

.975 ᾿“γνῶτα φωνὴν βάρβαρον. κεχτημένη, , 
ἼἜσω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λόγῳ. “ 

ΧΟΡΟΣ. - 
“που. τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 
Ἱ1εἰϑϑυ λίπονσα τόνδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

Ὁ 

ν, 966. ΛΣΤ ΤΙ ϑυμαλγής τε καὶ οὐδὲν ἐπ-- οἱ. Ε', 

ν. 905. Ν. εοιηπιᾶ Ροεξί πραϑέντια, «φυοᾶ τϑοίε πιαίαν! 5. --- 
ϑιγεῖιν δὴ. Ῥ." ϑέίγε! ἘΠ Νν. -- τλῆναι δουλείας μύζης βίου ΤῊΣ 
φαοΐ νυἱάοίυν ἀενοτί δἰοββδίου!, «αἱ 815 ρΡορίαθ. Ιοοὶ ουϊαδ ρα 
6. ΠΟΤ αἵ, ᾿ 

ι΄, 966. ἐπι ἔπει Ἕ, 

ν΄, 968, οἵ οι. 561, (Ψαῖμο. οἱ. οἵδ᾽, Ἐ, 

ψν 609. Ρυποί αι μοϑὶ διάθμην 4, γϑοίβδιιηθ.. ΒΡ, δοιῃμᾶ, 
σικῶ μῶν ΕἸ. ' ὡρὼι 

ν, 991, Ἰίυσ τριθϑα ἀφ πὶς ΙΔριηα ἴῃ Μι αν Αν ἜΓΎΥ͂. - 

ἀφοίζοϑαι Ἀ, 

ΕΣ 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. ΟἿ᾽ 

(ὐρς : χΆ ΦΑΙΝΗΣΥΡΑ. 
- Οὔτοι. ϑυραίαν. τήνδ᾽ ἐ ιοὴ “σχολὴ πάρα" 108 

980 1 οίβειν" τὰ ἐν γὰρ, φ μεσομιράλου 
χεγ Ἰδὴ μῆλα πρὸς σφαγὰς, πυρὸς, ᾿ 

οτ᾽ ἐλπίσασι τη δ᾽ ἕξειν" χάριν, ᾿ 
εἴ δράσεις τῶνδε. ΠῊ σχολὴν τίϑει. 

Ἂ δὶ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχῃ λόγον, 1060 
θ8ῦ ἃ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φράζε χαρβάνῳ χερί. 

ΧΟΡΟΣ. τ ᾿ 
Ἣ ομηνέως ἔοικεν 1 δένῃ τορῦ Ὁ 
᾿Πεῖσϑαι ", τρόπος ὲ ϑηοὺς ὡς ἑὐξδωας 

Σ  ΚΥΧΥΜΦ ΗΜ ΝΗΣΤΡΑ. 

ἮἯ νμδίνεταῖ γ γ8Ὲ χαὶ χακῶν χλύει «φρενῶν, 
ἽἍΠτις λιποῦσα μὲν φεωϊδετοντ ὧν 1065 

)0 ἽΠ χει: αλινὸν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται «ξέρειν, 

ᾧ ἸΠρὶν αἱματηρὸν ἐξαιγοίξεσϑλαι μὲν οφυῦαε 

Οὐ μὴν πλέω Δα εὐρμανανας 

ν᾿. ᾿Εγὼ δ᾽, ἡνοιανϑβρ ῳ οὐ ϑυμώσομαι, 
δι᾽, ὦ τἄλαινα » τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄχον, 1070 

ορὅ Τ χουσ᾽ ἀνάγκη τῇδε γαίνισον ζυγόν. 

ΚΑΣΑ͂ΝΔΡΑ. ὺ 
ἣν : 5 

Ὀτοτοτοξοῖ" ποποῖ δα. ἀ στρ. α΄. 

«᾿Οπολλον ὠπολλον. 

ΧΟΡΟΣ 

Γι ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ ““οξίου : 

Οὐ γὰρ τοιοῦτος, ὡςτε' ϑρηνητοῦ τυχεῖν... 1075 

ον. 002, ῥίψασ' Ἀ. (αν! Βᾶ6ρ6 σ Γ ἤπα νΟ68}}}}). ῥίψας Ὑ΄ τος 

ἀτιμωϑήσοομαι α.. Α, Ὁ. ἀτιμασϑήσομαι Ἐν ν, ἀτιμεστρήοομαι Β. 
ν. 994. }9᾽ ΝΜ. 6. Α, Ἐ. Τὶ ἴθ᾽ Γ. 
χ΄. 992. εἴχουσ- Β. εχ βάψιηθη! ΘπλθηἀαίΊοη 6. εὐχκοῦσ τἂν Τ. 

ν, -- ἀγκγχη τὴδε Ἁ. ΠΡ), τὴ δε τι ἀνά; γκη τῆδε Ν, - καίν᾽ 
ἴσον ἃ. καὶ νΐρον Α,᾿ 

ὑπ ν, 958, ὀτοεοτοὶὲ ἘΠ. ὀτοτοϊοϊ Τὴ -- πομιποῖ δὰ ΕἸ, Ε΄ 

ΤΥ» ου1. ὠπολλὸν πδλλον Ὁ. Ἃ. Ἔ. τ δ᾽ 
ΝΙο Ἄπολλον, Φ4πολλον Ἐ- Υ. 

ν. 998, ἀνωλόλυξας ΚΌ}|0]. Ἐπτι ΡῬΠοδη, Τ026΄. 4" νουβαπὶ οἷ- 
τα ἘΠ Η͂ΒΙ: λων Αἱ ὁλολύζειν αἀἰοῖταν Δ Ἰχοίο Ἰάθηο 6 (τάς δᾶ ν., 
28); εἰ νοῦῦο ἀνωτόευξας ἐρθοίαίατ ἰμ8α. ἐχοϊδιμαίίο, ὁτὸ τοῦ, 

πόλλον, ὦ ᾽πολλον 



ὅ8 ΔΙΣΧΥΛΜΟΥ 
ΚΑΣΟΩ͂Νά ΡΑ. 

1000 Ὀτοτοτοτοὶ ποποῖ δᾶ. “ἐς. Βο νε, α΄. 

"Ωπολλον ὦπολλον. “πο 
ΕῚ 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἡ δ᾽ αὖτε δυφφημοῦσα, τὸν ϑεὸν δε. 
Οὐδὲν προςήχοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 

ΚΑ͂ΣΑΝ4  ῳ 4. Ἄς 

"Ἵπολλον "“πολλον, Σ: στρ. β΄. 1080 

1005 ᾿“γυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. Ἢ 

᾿᾿πώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. ἐἰς 

ι ᾿Ω ΧΟΡΟΣ; ἂν Ὁ ων 

Χρήσειν. ἔοιχεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς καχῶν. 
ἹΠένει τὸ ϑεῖον δουλίῳ παρ᾽ ἕν φρενέ. 

“454 4}Ὁ} 4... δ 
"ΑἽπολλον᾿ "Ἵπολλον, ὦ Ἢ ἀϊπ. β΄. ἰο85᾽ 

1010 ᾿“γυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 
4! ποῖ ποτ᾽ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην; 

ῳ ΧΟΡΟΣ. ὧν “8 
Πρὸς τὴν ᾿Ατρειδῶν" εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 
᾿βγὼ λέγω σοι" καὶ τάδ᾽ οὐκ ἐρεῖς ψύϑη. 

4 

- 

τ΄. 1001. ὥπολλον ὥπολλον Α. Ἴ. ᾿ἤπολλον Ἄπολλον ων. 
ν. 1005. ἀγυιᾶε δπηι. ν ̓ἀγυιᾷ τ΄ ΔΙ. ἀγυΐκτ᾽ ΕΠ. εχ οου- 

τουίΐομο, ἀγτάν᾽ Εν ἀγυιά αὖ ἀγυιᾶνα αι, ἀγυιεὺ τ᾽ Εἰ Υ,, Βυαι. 
65: ταίΐο εὐρυ]α6 τ΄. 

ν. 1001. χράειν ς. Α. κλάειν Τ. -- αὐτῆς Ἄ. ἘΣ 

ν. 1008. δουλίκ Α. δ παρ᾽ ἕν Μ. Α. Ἵ. παρὲν Ν. ρὸν 
Ἑ. περ ἐν σοπ. 5. Μᾶς Οομ πηι. 

ν. 1010. ἀγυιᾶτ᾽ Ἰορουάστι, αἱ 1008. ἀγυιά τ᾽ Μ,Α. ἀχγυιάτ" 
οοἂ. ΠΗ. ἀγυιᾷ “ν᾿ Β. εχ δπι. δορ!δηΐ, ἀγυνεῦ αὖ ν, ἀγυίατ᾽ 
ΕἸ. ἀ; ΜΗ Ὸ . 

- 108} { Ἢ. 
᾿ τυ 8 νέν υν: τὸ, μήδ᾽ ἐγ' "οεῖς ἘῚ]. εἴ, τόπερ «ἡ δ᾽ ἐννοεῖς Ἐ', 

ἘΝ 1011. γ1ῦι. Ἦν χάτα ὁ᾽ οὐκ, ΕἸ. Ε΄, ψύδη ΚΕ 
ψΨ, 1018 ὲ᾽ ἀ ΝΜ. Ἀ. ΕΠ ΤῸ εὐ εὐ. Ὠοδαιν ῖ, τς 

ἘΠ 15. συγέμρθ ΕἸ, ΝΣ Ξυνίσιορα σομ ἃ πη Θί "11. 

ν. 1010. χαχὰ κάχ᾽ 6 πὶ, ΔΓ, αἱ ἀέγα μέγ᾽ ν. 1026. ΨΝυ]ᾳ. 
κακὰ κἀρτάναι. ν. καχὰ χ᾽ ἀρτάναι. 6 6588 8. Πα] τὶ ἀοοοί ἀπ{}- 

βίγορα. τὲ καχὰ οοιΐ, στ, καὶ ἂρ εἄνει οομΐ, Ἰδού. κάρτά- 
τας Ἐ, -- αὐτοφύνα ΕἸ. ΗΚ. Ννυΐϊρ. αὐελόφονα. 

ν. 1011. αἀφαγεῖον γτοσορίυπι 6 σῳφάγειον ἴῃ Τὶ αν δἀϊίονίνιβ 
οὐ εἶ, - σφάγιον Ἐν,φ Δ. ΡΝ, τῖ τὲ χαὶ πέδον Ε΄. 

͵ » 



ΕΣ 

. ΑΓΑΜΕΈΜΝΩΝ, ἜΝ 

ΓΚΑΣΑ͂Ν 4ῬΑ. ᾿ 
Ά ε: » 

1015 Μίι|σοόϑεον μὲν οὖν" ποῖλὸ συνίστορα στρ. γ΄. 
«Αὐτοφόνα κακὰ χάκ᾽, ἀρτάναι, 1091 

νδρὸς. σφαγεῖον χαὶ πέδον “ῥαντήριον, 

δ ΧΌΡΟΣ: 
φδραιν εὔρις, ἡ ξένη χυνὸς δίχην 

ἵναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσεν φόνον. 

ΚΑΣΑ4Ν495Α͂. ; 
1090 Μαρτυρίοισι γὰρ τοῖςδ᾽ τιπείϑομαιν". Β΄ λώ, γ΄. 

Κλαιόμενα τάδε βρέφη σφαγὰς ἪΡ τ δα 
Ὀπτάς το σάρχας πρὸς πατρὸς ἀβρυ μεν 

» ΧΟΡῸ Σ 
: ἮΗμεν κλέος σοῦ μαντικὸν πεπυσμένοι" 

ἮΙ μὴν προφήτας δ᾽ οὔτινας μαστεύομιεν. 

ΚΑΣΑ͂ Ν 4 Ρα. ᾿ 

“4026 Ἰὼ ποποῖ, τί ποτὲ “μήδεται; ὧδ ᾿ στρ. δ΄. 

-ὙΤ7{ τόδε ἐΝ. Ὃς. μέγα, ᾿. «Ἢ 1101 

Μέγ᾽ ον ἐν ταρρὸ τοῖφὃς μήδεται χακὸν 

ν. 1018. εὗρις. ἥδε. “«. Δ. ἢ. Τ.; εἰ ἰ ϑαρταρουρίαῃ οβὲς 
ἱπ Μ., 4υδε Ἰιαθευαΐ εὖριν οὐπὶ Υ.. 

Ν. 1019. ματεύει Ὑ. μαντεύει Μ. α. Α. Β., φαοᾶ ρμγο εοῆδπι 
ἔδοῖέ, ἐιπαευεες, Τ᾿ ογέαπι, αἱ νἱἀδίαν, οΧ φοντθοιίομο. -- ὧν ἄνευ-- 
ρήσει εἴη. Ῥ- ὧν ἄν εὑρήσει Μ. ὧν ἀμρεί οὴσι α. ΒΕ. ὧν ἂν εἱρήση 
Α. ὧν ἂν ἀνευρήσει Τ. ὧν δι λ.-. 

ε ν. 1020. Ἐκχοϊαπιδίϊομεπι ὦ ὦ δηίε υπς γνογϑαπὶ ἰμβογαϊέ 
Β]. οομίτα οοἄϊταβ. Τᾶϊ]εβ δχοϊαπιδίϊομεβ οχίγδ νϑύβι ΡΟΝ βοΐθια 
ἤδαᾷὰς μοιίϊμουα δὶ γθΣροπ βίοι θ᾽ ἐθοίε ἡ ΑὙ6}}. -α μιαρτυ-- 
ρίοισι γὰρ επι. ΡῬᾶχσιν. μαρτυρίοις γὰρ νυν. μαρτυρίοις μὲν γὰρ 
ΕἸ. Ε΄. --- τοῖςδ᾽ ἐπιπείϑομαι ει. Ρ. τοῖς δε πεπείϑομαι ΕἸ. Ε΄, 
Δ, ΚΕ. τοῖςδε πείϑομαι Ὑ. γ. 

Ψ. 1021, τὰ βρέφη Νοι. ΕἸ. Ε', --- σφαγάς τε Ἐ. 

Ἂς 1033, Εχμῖρθαϊ Ιϑει θη Τ. Ουϊ δα ΠΙ 8 οϑέ ἦ μὲν-- 

τῆ μὴν «. μ᾽ μὲν-- -- ἦμεν Ε. ἦμεν--ἢ μὴν Α. ἥμεν -- - ἧκεν π. 
ἦμεν ----ἦμεν ν. Ρτγο ἰβοίϊΐοῃς ΤῸ οπλΐθ [αοϊαμἱ νφεί σα νοῦὶ ἴὰ 
γΓεϊϊ ψὰ]8, Ταγρα ἰμπᾶάθ νἱἀοίυ οτία, αὐυοὰ αιᾶτίο Ιδξό Ροδβίίαμ 
εδί δέ. 

ν. 1035. ΡῬοβέ ποποῖ ΟἸιοτὶ μογβοπᾶῖι Π, -- μήδεσθαι Ἅ. 
ος ΨῸὸ 1026. ἄχϑος νυΐξ. ἄχος ΕἸ. Ε, 



τ ΡΝ 

00 Μ ΠΌΘΕΝ 
᾿ἥφερτον φίλοισι, ΘΚ 

ἅψψ δυςίατον ἀλχὰ δ᾽ Ὅς ἀποσεϊβῶι ἂν. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. τὰ Ὰ 
1050 Τούτων ἄϊδρίς εἰμι τῶν μαντευμάτ , 

᾿χεῖνα δ᾽ ἔγνων" πᾶσα γὰρ πόλις. 
“, 

ἊΚΌΆΑἍ(,.ῖΣώ Ν4ῬΟΑ,., ὧν, 
᾽ , ; Ἵ Ε 5 -, “ .-. ᾿ 
Ιὼ τάλαιμα, τόδε γὰρ τελεῖς ᾿ς 4... δ΄: 

Τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν ἴδε. - 
“Τουτροῖσι. φαιδρύνασω ; “πῶς φράσω, 

᾿1085 Τάχος γὰρε τόδ᾽ ἔσται, - 
τ Προτείνει. δὲ χεὶρ ἐχ ζοωο νιν ἰ: 

Ν Χ οἶα Σ λα Ραμ ΤῸ 
Οὕπω ξυνῆχα" νῦν γὰρ ἐς εἰδδα,ν ἥ᾿ 

͵ ᾿βπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. 
ω 

- 

᾿ς ἫΝ γιὰ ϑμν ΠΥ ΣΧ ΧΚΝΧΡΑΙ. 

1040 Ἢ δίκτυόν͵ τί “ “ιδοῦ; ΄ 
"“λλ᾽ ἄΟΌΝ 1) ξύν ψ» ἡ ξυγαιτία 

τε "Ἢ ἔ, παπὰϊ παπαῖ, τί τὸδε φαίνεται; στρ. ὅλον 

ἅ, 
1115 

πη νεῖ. δὰ 

ἈΠ 099. ἀλιὴ δῖ. ν. ΤΝΝ ΗΕ. Ύ. κι όνον ἘΠ ᾿ 

Ὑ. 1081, πόλις βοᾷ Μ. ὦ. ΔΑ. Β. Τ΄ βοᾷ πόλις Υ. 

γι 955, φίλοισι νυΐϊρ. Τὐλοιοῖν ὁ δῷ δηνᾳ ἀνοην. πιο θὲ ἀ 

ν, 1084. φαιδούναο" Ἀ. ὺ ᾿ 

Ὗ. 1086. προτείνει ΠῚ Ε΄ 4, προτείνει γὰρ χεὶρ Ἀγδ. 
προτείνειν δ) χεῖρ “5. ἢ. τεῦν δὲ χεῖρ᾽ ΓΟ γδ3... χερὸς ΕἸ. Ε΄. 
νυ ]ρο χειρὸς σΟπἃ πιδίσα αι : πα Πὺ ΘΗ ΐ τὶ "080 ἈΡΟΒὌρο, ἀλκὰ ὁ’ 

Εἰ ἀΘρΌ 1016 ἐκ νοιβὰβ ἤηΐγὶ ρμοίεβί, ---- ὀρεχμένα ἘῚ. Ἐν Η δε. 
εὐ. ὠρέγ μεάτεν, αθ 510} ἃ ΒΟ ΟΠ βία. μναθυῖτα πὶ οχ δι πιαΐ : δια. 
λυώνει δὲ ἀλλήλδιυς τοῖς ὀρέγμαοιν τῶν χειρῶν «“Ἰγιοϑος καὶ Κλυ- 

ταἰμνησερα. Αι 8. Π6 ἘΝ φαλίθαι τϑάδιίαν βομο!  αβίδηι 16- 
1858 ὀρέγματα, ᾿ 

ν, 1038. ἐπ᾿ ἀργέμοισι Μ. Ἐν. Τὶ ν. 1. Βὲ. πα ἀμνημκονῶ 6. 

Ὑ. 1040. ἀΐδου Ἐν Α. Πι Ὑ' , ΠΝ 
Ὗ. 1042, ἀχόύρειος ει. ον, Ὑαρ, ἀκόρεστος. ἘΦ 
ν. 1042. ϑύματε Δ. ϑύμαιν Ὑ, ᾿ π᾿ ΤΡ 

ν. 1044. ἐρυνὺν Μ. ἃ. ἐρευνὺν Τ, ν. ἐρωιὰν Ἀ.. ἐρινὴν ἃ.«- 
δώμαοι ΒΟΤ, -οῦ κελη Ἐν κέλη Κἂν τ άλη Δ κωλε  Σ : 

ν. 1040. ἐπορϑιάζων νὰ ο᾿ δῊΣ Ψ 

" 



μουν δ ο 

ὕμασιν χέλῃ μέσου. α΄. 

(φόνου. στάσις δ᾽ ἀκό 
᾿ βοτόμροξατιν ον 

- 

᾿Πρίαν Ῥρινὺν. τὶ Ν Ἷ 
ι “4 ᾿ δούνει λόγοφ.  6ὃΘΊ1120 

τράμε γγκρβν μα « 
οΣταλ͵) ὦ ὧν, ἅτε χαιρία. “πτώσιμος. ᾿ 

υναγνύτευ βίου. δύντ αὐγαῖς. 
“Ταχεῖα, δ᾽ ἄτα τ . 

- ἀρ σ- - ἕῳ 

ν᾿ Ιδδὺ ἰδ ἀδι ὙΣ ̓ς ἀντ. ε΄. 
αὔρον πο, ἃ 
κρὸ αβοῦσα μηχανήματι δἣ 

, " πίτνεϊ δ᾽ ἐνύδρῳ τεύχϑι.. ιν 

- πὰς. υ ρος τύχαν ΡΝ - Ν 

ΟΣ ΣΝ ΤῊΝ μὰ μεσαντ. αὐ . 

105 Οὐ κομπάσαιμ᾽ ἂν δοννΑΝ ν ἄχρος. 

Εἶναι" χακῷ δέ τῳ προςειχάζω, δ; τῷ 4181 

ὲ ϑεσφά 
Βροτοῖς στέλλε 

ν" τίς ἃ αϑὰ τις 
χαχῶ διαὶ 

Χ 

, 

γ. 1046. κδ΄ ο, Α. ἐδ ον Τ. Ηος νοῖδὰ ἄεβίμπίἐ Ια πα 
ἘΠῚ ΣῊ δΝ ΟΕ, δᾶ. 0. μ᾿ 

ν. 1041. ἅτε ἐπα ει. Π.8, καὶ διῤδῆνα. Τ. καί διροίκ Ἐὶ. 
καὶ δορί Ὗ. ἅτε δωρία Ἐ, δορὲ πτωσέποις ᾿απβαπθοι. γἃ δορὶ 
εοιΐ. Ποῖ. τΡαίδηδαηι εβί πὶ Μ. Γυΐδβθε Ἰθοίοπθεὶ Β., «αδὰ γε τ 
σομοϊηαηξ, Ζ1 νογὸ ἔδοῖ Π πὶ οὐΐαῃι οχ «Γ΄. δ άα Οοιηπι. 

ὅν, 1048. ξυνανύτεν διὰ. Ῥ. ξυνάνυσει Ἐν. ξυναντεῖ Α. Ἐ. Τ. 

ὙΟΙ0δ0. βοῆς. ΕΞ εἶδα, 
Υ. 1061. πέπλοισι 6. Α. Τ. πέπλοισιν Ἐ. ΚΝ. 

ἴδεν, εἰς ΓΡΆΝΝ μελαγχέρῳ. ν. 1. 080]. μελαγκαίρωνε- 6. Α. με- 
λαγχέρω Ἀ. μελάγκερων Ἐν, ὙΌ Ν. ἘΣ αὐἰθὰκ ρυλα ΠΠΠ ΟΝ ΐΠ0 
περοιβατία ν ἀεί, αὐ δεβηϊαίαν μοί νοοῖβ μηχαν ἤχει, 4π88. μ6Γ 
Ἐ6᾽ ἐποουίον οδί οἱ Ἰαί! 5. ρμαίεί. («απ αὐ ἀρίο Ρομαίαιν πα} }ὰ τ, 
088. Οἷτ:5 τι] 06 ηὶ ἀεβίρπεί, ἀὐδ[ία: {ἀὴι, δεῖ μηχανήματε τύπτεν 
ΪΒΪ ἀπ ΡΠ ὰ5. αἰ οι απ δὴ ἔδιηΐ τύπτει. Οἵ. ΟΟἿῚ ἢ}. 

Εν: Τὴ 53. ᾿πεύτει ἃ. ἈΠΕ ΠΥ ΤΕΡ ἘΝ. ἐνύδοῳ νυν, ἐν ὕδρῳ Α. 
ἐν. ἐνύδρῳ ποθ ας, σομΐ., 400 σα Ορυ8,᾽"--- αεύχεϊ Ἐς 

ἀν. 1054. δὲ ροϑέ δολοφόνου ἱμβοτῖέ Ὑ, οἷ. ΔΙ, Ο. ΕἸ, ΒΕ, Α, 
Ἡ. Τ. «ἀφ. Ε ' ἱψίν 

ν. 1051. τίς ΕΠ. οἱ ὁπ; Ηεαίν. Τυΐσ. «τὶς. 
-ἦν γ᾿. 1068, βροτοῖς Μ, ἃ. Α. ΚΒ. Ἑ. βροτοῖοι Ν,. - στέλεταιν 



ΠῚ ΑΙΣΧΎΜΟΥ 

ΠΟολυεπεῖς τέχναι ϑεσπιῳδὸν 
1060 Φόβον φέρουσιν μαϑεῖν. " ᾿" ᾿ 1135 

ΚΑΣ΄ΑΝ4ΡΑ. 
Ἰὼ Ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι. τῷ ς΄, 
Τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος ἐπεγχέασα,. 
Ποῖ δή με δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; 
Οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τί γάρ; 1189 

ΧΟΡ ΟἿΣ... ἴω 
1065 ᾧφενομανής τις εἶ ϑεοφόρητος,, ἀμφὶ δ᾽ αὖ- 

᾿ς τᾶς ϑροεῖς μέσοστῳ, β΄. 

νόμον ἄνομον, οἷά τις ξουϑὰ 
““κόρετος βοᾶς, φεῦ ταλαίνας, φρεσὶν 

Ἴτυν Ἴτυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ πακο 
᾿ηδὼν βίον. - 1145. τ 

κ ΑΣΑΝ4ΡΑ. 
1070 ᾿Ιὼ ἰὼ λιγείας ἀηδόνος μόρον" ἄντ, ς΄, 

Πτεροφόρον δέμας γάρ οἱ περιβάλοντο ΤᾺ 
Θεοὶ γλυχύν τ᾽ αἰῶνα κλαυμάτων ἄτερ" 

ἐδ 
ΟἾἮΝ μ 

Ἑ, --- καχῶν γὰρ διαὲ δος Ἤοστ. διὰ Μ. ψΨ μΒ. Τι δὴ αἱ 

Ἐ,εδν , “ν: 
ν. 1059. πολυέπεῖς Μ. Υ, ΕἸ. Ἐ, Α, 

βον οπι. Π. ἡ ΝΣ". 

ν, 1060. φέρουσιν Ε΄. ΨΜυΐα. φέρουο!. 

ν. 1062. ϑυοὰ Α. ϑροᾷ Τ. ὦ εἰ ἃ 5860Ρ8 πη ὀσάά, οσπέμ5δ. 
γίὰς ϑαρμ!. 116. --- ἐπεγχέασα Ο. Α. ἢ. 17. ἐπαγχέασα Ἐ' ν. 

ν. 1064. οὐδέν που ΝΙμὴ Μ. ν ΕΒ, οὐδὲν ποτ᾽ εἰμὶ, Τ΄. Α. 
οὐδέτιοτ᾽ εἰ μὴ Ν. οὐ δήποτ᾽ εἰ μὴ Ἐ, --- τί γὰρ οἴνοτο {νἰναϊς ΠΕ, 

Ψν. 1065. τις ἢ 6. Δ. Τ. -ο αὐτᾶς Τ. αὐτῆς͵ Α, αὑτᾶς ἘῸΨ. 
Ποοίε πομμἱ Βογηθαι. ϑγηΐί, 2871: ργοπΟΠϊ πὸ αὐτὸς ἀοβίσμαγὶ 

ΡΥΪΩΙ ἃ πὶ). ΒΘΟΙΠ Δ ΠῚ}; (εὐ τἴατῃ ΡΕΓΒο πὶ ΘΧΟΪαΒ15. ΟΠΊἾ 08. ΓΙ 418, 
ἰίαψις βου 6 η ἦι 6586 αὑὐτῶᾶς: αὑτῆς νοτὸ πομπη δὶ ριῸ ἑαυτᾶς. 8 

βοουηἶα μοι βομα νἰἀ6. ΟἸιοορὶι. 11]1.,), ἀθ μεΐμα ν, 1244. Οἷι. 22], 
ἙἘπι. 290, 

ν. 1006. ἄνομόν γ᾽ Ἐ. ἄνομόν γε Ν, Θυοά οι. Μ. 6. Α. 
Ἀ. Τ. Ἥ 

Υ. 1067. ἀκόρετος Α. Μυ]ρ. ἀκόρεστος. -- βοῦς Ἡ, βοᾶς 
Τ. βορᾶς «ιλοίκτοιου φρεοὶν Ε, βοᾶς «ιλοίκτοις ταλαίναις φρε- ἡ 

σὶν Ν. ΡῬτοὸ φιλοίκιοις,) αιοὰ εχ ρ]οββεηιδί παίμπηι, φεῦ ΔΙ, σα, ΑΔ, 
Ἀ. Τ. ταλάίνας Μ. 6. Α. ΗΕ. Τ. 

ν. 1069. ἀηδὺ» Κὶ 

ν. 10τ0, λεγείας οπι. Ἐν ΡῚ 

ΠῸΥ, -- ϑεοπιῳδὸν φόκ 



ΑΥΑΜΈΜΝΩΝ. - 08 

᾿Εμοὶ δὲ μέμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. 1149 

Ε ΧΟΡΟΣ. Ἢ . " 

Ππόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους τ᾽ ἔχεις ματαίους 

τὰν « ΦοΣ ΤᾺ, ᾿ς δύας, μεσαντ. β΄. 

ιο78 Τὰ δ᾽ ἐπίφοβα δυςᾳάτῳ κλαγγῷ . 

Μηελοτυπεῖς, ὁμοῦ τ᾽ ὀρϑίοις ὃν νομοιρ 

τ΄ 71όϑεν ὅρους ἔχεις ϑεσπεσίας ὁδοῦ 

οἰ Κακχοῤῥήμονας; » 1155 

᾿ " κα ἈΝΔ4ΡΆ. ᾿ 
γάμοι γάμοι Πάριδος ὀλέϑριοι φίλων. στρ. ζ΄. 

1080 Ἰὼ ὡΦχαμάνδρου πάτριον ποτόν. , 

“Τότε μὲν ἀμφὶ σὰς ἀϊόνας τάλαιν᾽ ἠνυτόμαν.. 

φᾷ. «οὧὖἢ νὰ τροφαῖς" ὦ 

ε Νῦν δ᾽ ἀμφὶ Κωκυτόν τε κἀχερουσίους 1160 

Ὄχϑους ἔοικα ϑεσπιφδήσειν τάχα. 

ΧΟΡΦΕΣ ΣΝ ὦ 
ν. Τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω, μεσοστρ. γ᾽. 

1085 Νευββϑὸς ἀνϑρώπων μάϑοι" ,.3" 

ἂν ἃ. ι 

Ν. 1011: περίβάλοντο Τ. ἡ. περεβάλοντο Μ. περεβάλλοντο Ἀ. 
παρεβάλοντο Ἀ. περιβαλόντες 6η. ΕἸ. Ε, ---΄ πετροφόρον Ἀ. 17ο- 
{πὶ νοΥβυ τ 0 ΥἹ πεφιβάλονεο γὰρ οἱ πτεροφόρον δέμας, ςθπΐτϑ 

μπῃδίγιιι οἵ ὑγάγῸ τ] γ{}} 10. , εῚ : 

ν. 1012. αἰῶνα Τ. ν. ἷ. 5."01. ἀγῶνα 6. ὕει. Ε. Α. ΚΒ. Υ. 

56}}61. ν. 1. Ὑ. -- ὀ χαμάτων 6. Α. , 

ν. 1018. ἀμφίκη Ἀ. 

ν. 1014. δύας νυ]ς. δοι Α. δ᾽ οἱ Τ' 
ω 

ν΄. 1015. ἐπίφόβα ΕἸ. Ἐς, ἐπίφοβα Αυταΐ. ἐπιφόβῳ Υ͂, ἐπὶ "φό- 
βῳ ὯΣ Ἑ. . ὦ ᾿ , 

͵ 
ο ξ 

Ψν. 1010. μελοτυπεῖς ἘἸ], μολοτυπεῖς ἘΕ', -- ἑννυόμοις Α. Ἐ. 

ΟὟ, 1017. ὄρουσ᾽ ἃ. -α ἔχη ΕἸ. “- ϑεσπεοίας Μ, Κ᾿. Τ, 
οϑεσπετίας Α. ϑεσπίας Υ. ΨΙ ΣῊ ν ἊὋ ) 

ΘΟ, 1018. [πᾶθ ἃ» μος νϑῦβι ἰδειμᾶ οβί ἰπ εὐ, ΔΙ. υϑᾳις δὰ 
ΟἸΙΘΕρΙΝ. 10, ᾽ 

Ψν, 1019. γάμοι γάμον Α. γάμοι Β6πιεὶ ΒΕ, --- πάριδ᾽ Ἐ' 

Ὁ. 1081. τηλὰιεν Ὁ: -Ἀς Κι. Τ΄ τάλαιντι ν. --- ἢυμς νοΥΒῸ 
ἧπ 6. Α. Τ. κίδίϊηι βοφυϊίαγ ΟΠοθρῖ. 10. εἰ ἰοία Οποορίιονδο δὰ 
ἈΡδηιεμ ΠΟΙ ἷβ {ἰ] ἢ τοΐουίυσ, 1 δοιῆδθ δίσμαιῃ Ροϑαϊΐ ἢ, π0- 
ἈΕΩΒ τ] ἃ ἄθεβεα εἴ εχ Ομ β 6886 οἃ 4086 ΒΕΔΌΠΠΙΟΓ. 



σὲ ΜΙΣΧ ἄκων 

[Καχῷ]} πέπληγμαι Ἢ ὑπαὶ δήγματι. φοινίῳ, 
᾿ ΑΜυςαλγεῖ τύχῳ μινυρὰ ᾿[καχὰ] ϑρβομένας, 1165 

Θραύματ᾽ ἐμοὶ χλύειν. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ, δὰ 
᾿Ιὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομέ ας τὸ πᾶν δὶς. ε΄. 

1090 ᾿Ιὼ πρόπυργον ϑυσίαι “πατρὸς. 
Πολυκχανεῖς βοτῶν ποιονόμων " ἄχος δ᾽ οὐδὲν 

ἐπήρχεσαν. 

Τὺ μὴ πόλιν μὲν ὥςπερ, οὖν ἔχεν παϑεῖν. 1171 
᾿Εγὼ δὲ ϑερμὸν νοῦν τάχ᾽ ἐν πέδῳ ἴων 

ἡδν.. ΧΙ, 

ἹἘπόμενα προτέροισι τάδ᾽ ἐφημίσω. μέσωντ. γ΄. 
1095 Καί τίς σε καὶ κακοιρονεῖν ὃ : 

ίϑησι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπιτνῶν, κ᾿ ὙΠ75 

Μελίζειν πάϑη γοερῶν βνγατοράρθι ἢ 
Τέρμα δ᾽ ἀμηχανῶ. “ἐν 

ὭΣ ΚΑΣΆΑΝΔΑΡΑ. ἊΣ 

Καὶ μὴν ὁ χρησμὸς οὐκότ᾽ ἐκ καλυμμάτων, 
ῳ- 

“- 

το 

ν. 10865Ὀ. εδαββα ἀτᾶ5 0 }|Π6 05. ἀοσεΐ ΔῊ {8 το δ, ααδηὶ ἴπι- 

τηϑυϊίο σον τρία πι ΟΘΒΌΘΓΧΩΣ 1 ΐδι Βιδίρας ΔΠΙΒῚ ἐπδουεη ἀ αν νι ἀϑίαι 
χαχῷ (ἀϊοίανν αὐ ΤΊιου. 884: κακόν μὲ καρδίαν τὸ περιπεννεῖ κρύος), 
ουΐϊὰ8 γ ϑ(Ἰ0 1 πὶ «δρρδτοὶ ἴῃ χακὰ νοῦϑὰὰ βοαιθηί, τ ὑπὸ νεῖ, ΕἸ. 
πο πέηληψαν ὁ᾽ ὑπαὶ Ἐ. τῈ 

Νν. 1081. διυςαλγεῖ ἐπὶ. δηΐου, δυςαγγεῖ Ἐς Ν, - κακὰ, αυοὰᾶ 
χτιϑίν πὶ αν αΐ. εἴ Εἰονηῆδα εἰτοϊοά αν. ἰαἀϊοδηΐ ΗΘ, Ἔ ΠΟΥ 
ΑἹ Υἱὰθ ν, "086, , 

Υ, 1088. ϑαύματ᾽ Ε΄. ν ψ».. 

ν΄. 1089, πόλεος ὀλομένας ἐπι. Ῥ. πολέως ὀλουμένας Ἑω ΓΝ, 

πόλεος ὅλω μένεις νοις ΕἸ. ; ᾿ 

ἵν. 1092. ἔχει εἰ. δίῃ], ἔχειν Νν, 

ν΄. 1093, 111 ϑερμόνους. Οδιί, σοῃΐ. ϑερμὸν ἧς. ϑερμὸν 
ὑοῦν οοπ1. ΔΙΒΒΡΥ ϑερμονὰς ὁο. 1, νἀ εἶν ιν ϑερμὸν οὖς οοΐ, Δμοα. 
ἀρ Ὑ{ΕῚ]. “ἥμπὸ οἠνΐα ἀἰερ! ρου, πιαχίηιθ ΠΟ πΠ} οομϊθοία-πος 
να, ἰὰ αὐοὐ ἴπ {4}} νῆα 11 8 τἀ 111}. παυτάθηι οἷ ἶ πῸ ἔογεϊ θὰ 
μο5ϑὲ ὁδσδεὺ ἸουίΓοθι ΠΥ ολα. ἢ ἀυδὸ ἰμ ἅἀα8. {ροῦ!αϑ ἀΐθ9θ- 
οἱ νοι δι, 456} {πὴ οί. σοι μου πα εο ρΡοορίδμι ρμαίΐίεί ὃχ ν. 1088. 
Τυϊρούῖίαα. διὰ ἐπ Χ ΔΟΡΟΡ) Πὰ5 ν. 106],, φὰ88 τ68 ἰς ΠΟ μ6ι- 
«πο, Πὰαφαθ δον ρεῖ ϑεριὸν γοῦν αν αὐατίοια {οἰ Πα. 6 β6η 88 
ν9 6 ὐπε, --- ἐμπέδῳ νυ ]ρ. ἐν πέδῳ ον. Οαϑα},, θνΐοϑα 
επἰ ΒοΙμ11 εμιοη ἀαίίο ἐμιπέυω βόλῳ (εἴ, αν, ἈΠ νυ, 092, βαρο. Ἰώβ, ' 

Ψ΄ 



ΠΑΜΕΜΝΩΝ. Οὗ 

1100 Ἔσται δεδορκὼς νεογάμου νύμφης δίκην" 

«Ἱἱαμπρὸς δ᾽ ἔοικεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς “1180 
]Πνέων ἐφήξειν, ὥςτε χύματος δίκην 

Κλύζειν πρὸς αὐγὰς τοῦδε πήματος πολὺ 
Μεῖζον" φρενώσω δ᾽. οὐχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 

1105 Καὶ μαρτυρεῖτε, συνδρόμως ἴχνος κακῶν 
ἊΣ νηλατούσῃ τῶν πάλαι πεπραγμένων: 1185 

ν ἐν γὰρ στέγην τήνδ᾽ “οὔποτ᾽ ἐκλείπει. χορὸς 
Συμφϑογγος, οὐκ εὔφωνος" οὐ γὰρ εὖ λέχει. 

Καὶ μὴν πεπωχώς γ᾽, ὡς ϑρασύνεσϑαι πλέον, 
4110 Βρότειον αἷμα κῶμος ἐν δόμοις μένει, 

Αύςπεμπτος ἔξω συγγόνων ᾿βρινύων. 1190 
“Ὑμνοῦσι δ' ὕμνον δώμασι προςήμεναι 
Πρώταρχον ἄτην" ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 
Εὐνὰς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυομεγεῖς, 

1115 Ἥμαρτον, ἢ τηρῶ τι τοξότης τις ὡς; 
Ἢ ψευδόμαντίς εἰμι ϑυροχόπος φλέδων; 1195 
᾿Εχμαρτύρησον προὐμόσας τό μ᾽ εἰδέναι 
«Τόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

ᾷπ δε 5,ΔΠῚΠιἃ ἐἶ τ ΠῚ ὀχρεᾶϊέ ἰαναπι, βδἃ ποη τηείγίοδπι. Αἰηαδ8 (ὰπὶ 
τηεϊϊαὰ5 ρἰδοεξ εα, 4086 εβί Ἰδοίϊοη 18 πργόγαμι, νεγ θοῦ απ ΘΟ] 68- 
το, ίαπι ἀϊδρ!οεξ σοπίυποίί νι ἐμπέσω ἴῃ τε ςεγίἰββίπια ργὸ ξαίαγο 
Ροδίίυ. ὰ 

Υ. 1094. τὸ ἀλδὴ ψάρι οἴ; ἤδυνγ, Ὑυ]ρ. προτέροις. 

Υ. 109ὅ,(, Ψυ]ρὸ καὶ «τἰἷἰς σε τῇαῖοδ: φαδεϑίϊοηί δηΐηι πα]]ὰν ὁβὲ 

Ἰοοὰβ, 4αππὶ| οπιμΐα ΘοΤῸ δβἰπέ ρει δρίουα. [ἡ 18 486 ξεφαυπίυτ' 
᾿εαυΐϊάεπι τοί παΐ ψνυ]ραίδπι. ϑομιιΖ, οοπΐ. χακοφρονῶν: αἱ ορίϊπιδ 
ἀϊοέαπι εβί χακοφρονεῖν. Νξαὰδ ορὰβ εϑί, αὐ εἰϊοϊδίαν αἰίεζυπι καῇ 
αυοά 56πὲ οπὶι. ΕἸ. νδπ: 

ν. 1096. δαίμων ποιεῖ ὑπερβαρὺς ἐμπιτνῶν Ἐ΄ 
Ψ. 1091. ϑανατηφόρα Ἐ, 

ς ς 
. ΨΟ 1100, νύμφης ἐπὶ. Ρ. νύμφας Ψ, νυμφ Ἐ, 

Ὑ. 1102. ἐς ἥξειν Ἐς 

ν. 1108. κλύζειν ἐπὶ. Αὐταί, Ψω]ρ. κλύειν, 
Ὑ. 1106. ῥινηλατούοῃ Ε΄ 6οὲ Αυγαΐ, ᾿ϑινηλακούση ΕἸ. ἀν. 

τοὐοὴς Υ. ι 
Ὑ. 1118. πρώταρχος ΕἸ. 

Υ. 1116. τηρῶ Ψεπ; ΕἸ. Ε΄. Ψν, ϑηρὼ οοπὶ, Οαπί, Θυο ποι 
σρυϑ. 

ΨΟ 1111. καὶ μαρτύρησον Ε' “ 

. ᾽Ν Τίαρ. Ψοὶ. Ρὲ 1 ᾿ [τ 



00 ΑΙΣΧΥΛΜΟΥ 

ΧΟΡΟΣ. ; 

Καὶ πῶς ἂν ὅρχος; πῆγμα γενναίως παγέν; 
{190 ΠῈαιώνιον γένοιτο; ϑαυμάζω δέ σου 

Πόντου πέραν τραφεῖσαν ἀλλόϑρουν πόλιν 1200 
Κυρεῖν λέγουσαν, ὥςπερ εἰ παρεστάτεις. 

ΚΑΣΑ͂Ν4ΡΑ. 

Μάντις μ᾽ ᾿Απόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 
Προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

1195 Μῶν καὶ ϑεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος ἢ 
““βρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 1905 

ΚΑ͂ΣΑ͂ΝΖΔ ῬΑ. ᾽ 

᾿Α4λλ᾽ ἣν πο Ἐν αν χάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν. Γ 

ρος ΧΟΡ ΠΣ, 
ἮΙ καὶ τέκνων εἰς ἔργον ἤλϑετον νόμῳ; 

ΚΑΣΑ͂ΝΖ4Ρ Α. 

Ξυναινέσασα “Ζοξίαν ἐψευσάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

1150 Ἤδη τέχναισιν ἐνϑέοις ἡρημένη; 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ.. 
Ἤδη πολίταις πάντ᾽ ἐϑέσπιζον πάϑη. 1910 

ΧΟΡΟΣ. 

Πῶς δῆτ᾽ ἄνατος ἦσϑα «Τοξίου κότῳ; 

. 1119, πῆγμα επὶ. Αὐυγαί, Ψυ]ρ. πῆμα. 
1120. παιώνιος Ἐ'. 

. 1121. Μαυϊρ. σομηπιᾶ Ροβέ πόλιν, ᾳυοᾶ τοοίς εἰθοὶέ Ηδθυτη, 
. 1124, Ἡυΐὰβ νου βι8 Ἰοσα πὶ σα ἢ Βα α 6 η1 ΘΟ ἃ αν]. Η 61 1.9 

ὩΐΓ 5ἰηρο! δ ν ΡΒ θὰ 5. ΘΠΟΥαΒ. Ταβροπᾶθας βἰηρι} 8. αβαηᾶγαδθ, Αΐἕ 

νυνὶ ο Οὐ. Πδιμδμΐ ΘΟ Πεΐαίο χΘρΡΟΥ Σὰν ἰᾶπὶ 1 Εἰ, 1} ΨΘΙῸ 

αἰὐτααὰα ν, 1128 εἰ 112 ἀϊοϊί Οαβαμάνδ, ν. 1124 εἱ 1126 οουι8, 

αιοὰ οπὶ ΓδίΙΟδ σαγεοί, ᾿ 

ν. 1120. βαρύνεται Ε, 

Ψ. 1182. ἄνατος επι. δηΐου. Ψα]ρ: ἄνακτος. 
Ὑ. 1133. οὐδέν᾽ οὐδέν ει. Οαπί. Κ΄. οὐδὲν οὐδέν. 

“-«- « « 

ου 

Ψ. 1181. ἐφημίοις Ψ. ἐφημένους εηπ, ἐφημένους Ἐν ἐφημίοις 



κ ΚΑΣΑ͂Ν4ΡΑ. 
"Ἐπειϑον οὐδέν᾽ οὐδέν, ὡς τάδ᾽ ἤμιπλακον. 

ΧΩ. 

Ἡμῖν γ8ε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοχεῖς, 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 

1185 Ἰοὺ ἰού, ὦ ὦ καχα. 
Ὑπ᾽ αὖ με δεινὸς ὀρθομαντείας πόνο; 1815 

᾽ ΣΣτροβεῖ, ταράσσων φροιμίοις ἐφημίοις 
«Ὁρᾶτε τούςδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 

ΝΝέους, ὀνείρων προςφερεῖς μορφρώμασι!"; 

1140 Παῖδες ϑανόντες ὡςπερεὶ πρὸς τῶν φ΄λων, 
Χεῖρας χρεῶν πλήϑοντες οἰκείας βορᾶ:,» 1890 
“Σὺν ἐντέροις τὸ σπλάγχν' » ἐποίχτιστον γέιιος, 
Πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 
Ἔχ τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ 

{145 “2ἐοντ᾽ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενον 
Οἵχουρόν, οἴμιον, τῶ μολόντι δεσπότῃ 1995 
᾿Βμῷ" φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ζυγόν. 
Νεῶν τ᾽ ἄπαρχος ᾿Ιλίου τ᾽ ἀναστάτης 
Οὐκ. οἷδεν οἷα γλῶσσα μισητῆς κυνὸς 

1150 Δεξασα, χαχτείνασα φαιδρόγους, δίκην 

"Ἄἄτης λαϑραίου, τεύξεται κακῇ τύχῃ. 1930 
Τοιαῦτα τολμῷ" ϑῆλυς ἄρσενος φονεὺς 
᾿Εστίν. τέ νιν χαλοῦσα δυςφιλὲς δάκος 

Τύχοιμ᾽ ἄν; ἀμφίςβαιναν, ἢ “Σκύλλαν τινὰ 
Ἢ 

γοῸΧ ἄμθ᾽α:; δοοεσαντ Θου]υ5 ΠΙΡΥΑΥ 80. Πα 5. νυ δχίία δᾶ 86-: 
ᾳαοπέεπι. Ταπιθη ΡΟ Δ Ὀ}}]6 δϑί ΠΟ οὐ ΓΟ πὶ ΟΥαπὶ 6556 6 5ἰπ}1}]}}-: 
ἰυάϊπε αἱεϊαβαι 6. εχἰΐυ5. Ρἰαοθέ, αιοὰἂ οομΐ. ἰδοομείαᾳβ: ἐφυ- 
μνίοις, ἊΣ ρμτγδοίθι. ἐπβουίαπι ν ἴθγθ πἰ8}} πιαΐδέαν. ΥὙὶ46 ΟΟτηηι, 

τ ἾὟ, 1144, ποινὰς φημὶ Ε.Ὺ. 

Ν. 1141. δούλειον Ἐ.. ᾿ 

Ὕ. 1148. “ἄπαρχος Ἐς . ἔταρχος οοηί. ̓ δαμέ.; ; 4ὺυσ πθη ὀμ[ι8: 
Ἰερτίατ επἰπι ἄπαρχος βοπδὰ Ππηρογδίουὶβ ΡΕγβ. 8271. εἰ ἀθ τερία ται» 
ΠΙεσς ἴῃ ορίϊην5. Εἰ τῖ5. Οἷι. 664, 

Ἦ. 1149. εὖ οἷδεν Ἐς ΕΣ 

ν. 1160. κἀκτείνασικ ἐπὶ, σαμέ. χαὶ χτείνασα Ἐ΄ Υ. 
ν. 1182. τοιάδε ὁπ. ΕἸ.-- Οοϊοη ρΡοξί τολμᾷ ροϑαϊί( Τγενξ, 

Ψυ]ε. ὍΜΗΡ ϑήλυς" ἄρσενος φονεύς, 

ΠΗ 



68 ΑΙΣΧΎΑΟΥ 

1155 Οἰχοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβην, 
Θύουσαν ἄδου μητέρ᾽ , ἄσπονδόν τ᾿ ἀρὰν 1385 
(ίλοις πνέουσαν ; ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 

Ἢ παντότολμος, ὥςπερ ἐν μάχης τροπῇ" 
"Ζοκχκεῖ δὲ χαίρειν »οδτιμῷ σωτηρίῳ. 

1160 Καὶ τῶνδ᾽ ὅμοιον εἴ τι μὴ πείϑω" τί γάρ; 

Τὸ μέλλον ἥξει. χαὶ σύ μ᾽ ἐν τάχει παρὼν 1340 
"Ὧ4γαν γ᾽ ἀληϑόμανεϊν οἰχτείρας ἐρεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. τ 

Τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων χρεῶν. 
Ξυνῆχκα χαὶ πέφριχα" καὶ φόβος μ᾽ ἔχει 

1165 Κλύοντ᾽ ἀληϑῶς: οὐδὲν ἐξηχασμένα. . 

Ν Τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀχούσας ἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω. 1945 

ΚΑΣ24Ν4ΡΑ͂, 

᾿“γαμέμνονός σέ φημ᾽ ἐπόψεσϑαι μόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Εὔφημον, ὦ τάλαινα, κοίμησον στόμα. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 
"4λλ᾽ οὔτι Παιὼν τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1170 Οὔκ, εἰ παρέσται γ᾽" ἀλλὰ μὴ γένοιτό πως. 

. 

Ψ. 1166. ἀρὰν Ἰ1νν]. ἄρην οοπὶ. ΤΟ] οἸ,,, 40. πὸ Οριβ, π6- 
4ὰ6 ῬΕΙ 886. ἔξιτὶ Ροίεβί: 4} δ πὶ Θηΐπι διιηΐ 1111 δι ῖοὶ ν6] οορηδί!, 
φυϊθὰ5 ΚΟ], γε], αἱ βοο Ὠχαν 8.) ΠΟΥ {185 πιδίον ; θ6ΠΠαλη ἰηΠοει 

Ὕ. 1101. σύ μ᾽ ἐν τάχει δἴχ. Αἰ δύ. σὺ κὴν τάχει ΕΝ. τά- 
χεν μος βεηϑὰ ποῦ υβἰίαίαπι, Βε δαί ἐν τάχει, δυΐ οὺὑν τάχει, ΑΜ 
τάχος. 

Ν. 1102. ἄγαν γ᾽ νυῖρ. ὕάαυβᾶ πὸὴ δβέ, δὰν οἰϊοϊδπιαβ γέ 
αιοᾶ δυροέ βεηίθηί 86. δπιρ]ιδϑίη., ααδ6 ΠΟ νᾶ Π8 6δί, ὲ 

Ψ. 1162. παιδείων εἴπ. δοιᾶίζ, Ψα]Πρ. παιδίων: Οἷν ν, 1509. 

Ὕ. 1165. ἐξεικασμένα ἘΝ 

Ὕ. 1168. κοίμισον Ἐ, 

Ὑ. 1109. οὔτι ΕἸ. Εν, οὕὔτου Γ΄. 

Ἧι. 1110. εἰ "μέντα; γ᾽ νυῖρ. εἴπεο ἔοται γ᾽ οοπὶ. οἰ εζι 
νιὰς Οοιητη, ᾿ : 

Ψ. 1112, τίνος ΕἸ]. τινὸς . ὙΜΙι46. Ουϊηπι. “Ὁ ἀχὸς πίαϊὰ ἃ 
αυοά ἀοϊοτοπι. οχοϊίαί, ΟΥ. Οἷν. ὅϑῦ, 1ίάᾳὰθ πο ὍΡΙιβ 60, 400] 

ἐοπὶ, Αὐταί., ἄγος, ὙΨ ΕἸ ΤΙ, ἥ 
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ΚΑΣ4.ΝΜΡαΑ. 

“Σὺ μὲν χατεύχῃ, τοῖς δ᾽ ἀποχτείνειν μέλει. 1250 

Ὁ ΡῸ 2: 

Τίνος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ᾽ ἄχος πορσύνεται; 

κάσ 4Ν4Ρ}Ρα. 
ἾἜ χάώρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ παρεσχόπεις χρησμῶν ἐμῶν, 

ΧΟΡΟΣ 
- κ - ς ᾽ εξ - ’ὔ 

Τοῦ γαρ τελοῦντος οὐ ξυνῆκα μηχανὴν. 

- ΚΑΣΆΑΝΔΡΑ. 
1178 Καὶ μὴν ἄγαν γ᾽ “ἕλλην᾽ ἐπίσταμαι φάτιν, 

ΧΟΡΟΣ. 
Καὶ γὰρ τὰ πυϑόχραντα" δυςιιαϑῆ δ᾽ ὅμως, 1955 

ΚΑΙ ΝΖ4ΡΑ. 

Π]απαῖ, οἷον τὸ πῦρ᾽ ἐπέρχεται δέ μαι, 
Ὀτυτοῖ, “1ὑχει᾿ ᾿“πολλον, οἱ ἐγὼ ἐγώ, 
“αὕτη δίπους λέαινα συγκοιμωμένη 

1180 “ύχῳ, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίῳ, 

Κτενεῖ μὲ τὴν τάλαιναν" ὡς δὲ φάρμακον 1260 

Τεύχουσα χαιοῦ μισϑὸν ἐν ϑήσει χότῳ., 
᾿Επεύχεται ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον 

᾿Βμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαιν φόνον. 

Υ ΒΕ δρ" ἔν νυ]5.7 ΡΝ 56 ηΒαπὶ ρογνδγί ἄν. Θανέ, οοηΐ, 
ἀράν: θαι. οοπΐ, ἄγαν, ᾳφυοὰά ρῥγοναέ Ηδιπι, χάρτα γὰρ οοπὶ. 
ἌΡ: Ἔ5Ε"", χκαοτα γοῦν οοπΐ. Ηθαίμ. Ροββίΐ αἰϊαα ΤΣ ἀμπαρ-- 
ἑσκόπεις εν ϑϑῖμιδ πιαΐαίϊΐοπα., 40ἃὰ Βαίϊβίδοοθι εἴ οἰϊᾶηὶ Ροιβοιίαηᾶα 
τοὶ ρίομΐ, οὐἱ ἀἰδρ!οοί τηϑάΐα νΟΓΕὰΒ ἀϊροᾶϊα 6χ ἀπὸ νοοάθα] 0 σοη- 
Ροξῖία. Ευοὰ πὰ ποη ἱπίοϊ 6 δα βέϊηι θη, οἵ αν ἠ 4115. 8}1-- 

«υϊὰ παθοαΐ Ἰαμοῖον ἢΠὰ νοχ, δαυϊάθιη Ἰονίου δἰΐαπὶ τη υἱαί!ο 8 
βογί μεὶ ἄρ᾽ αὖ, ψαυοὰ βϑηβυῖ δριϊβϑίπια πὶ δ. Ψἱάς σοι, --- παά- 
ρεσχκόπης βαρτὰ Βουὶρίο εὐ ΕἸ. παρεσκόπης Ἐ΄. ἰ 

ἐὰν Σ 

ν. 11τὸ, δυςια ϑὴ 6πι. δέεριϑη. Ψυ]ρ. δυςπαϑ ἢ- 

ΧΟ. 11τ.οω. ΔΙΪΓῸΒ ΥΘΓΒΌΒ.. ΗΠ π|6 {γἰπιθίοθι' Πα υδηα5, βοὰ ἀυρ]οχ 
ἰγϊροάϊα, υἱ ν. 1061, δὲ νϑγὸ ᾿γεῖοα πιοίγνα, θυ ὕθπ8 6 παρεέ 
ᾶθο, φυδθ ἰῃίρι {γππη6ίγ 08 ἀϊβρ!! θέ. ᾿ίδαὰθ. ρῦοῦο δπιοηῆδίϊοπϑηι 
Ἠεγιβαππῖ: παπαῖ, οἷόν κοῦ πῦρ ἐπέ ἔρχεται τόδε τὰ επΐμι ἀρεβὲ 
οοΙοι μροβέ πῦρ, «"οᾶ ὁ ἐὐπίδοίατα ἰπδεγαϊ Βὶ 

ψν..17119. δέπλους ΕἸ. 

Ψν. 1182. ἐνθήοεν νυἱα. ἐνθήσειν Ἐ, Ταπὶ ραποίαπι ροβί κότῳ 



0 ΑἹΣΧΥΜΖΟΥ 

1185 Τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς χαταγέλωτ᾽ ἔχω τάδε, 
Καὶ σχῆπτρα χαὶ μαντεῖα περὶ δέρη στέφη; 1965 
“Ξὸὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς “διαφϑερῶ ᾿ 
Ὑχτυ δὰ φϑόρον πεσόντα γ᾽" ὧδ᾽ ἀμείψομαι" 
᾿δλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίζετει, 

1100 ᾿Ιδυὺ δ᾽ ᾿“πόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμὲ 

Χρηστηρίαν ἐσϑῆτ᾽, ἐποπτεύσας δέ με. 1970. 
Καν τοῖςδε χόσμοις χαταγελωμένην μετὰ 
Φίλων, ὑπ᾿ ἐχϑρῶν, οὐ διχοῤῥόπως μάτην " 
Καλουμένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια 

1106 Πτωχὸς τάλαινα λιμόϑνης ἠνεσχόμην. 
᾿ς Καὶ γῦν ὃ μάντις μάντιν ἐχπράξας ἐμὲ 1975 

᾿πήγαγ᾽ ἐς τοιαςδὲ ϑανασίμους τύχας. 
Μθωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένϑδῳ 
Θερμῷ χοπείσης φοινίῳ προσφάγ ματι. 

1200 Οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ ϑεῶν τεϑνήξομεν. 
Ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 1280 

ἀε] θη πηι, αἵ ἐνθήσειν Ρεμπάεαί 80 ἀπεύχεται., Ὠἰβρηοεί ἱ ἵπ ἱβ ἈΒΥΠ- 
ἀείοι ἐνθήσειν - ἀντιτίοσασϑαι: ἴῃ Ἰος δηΐῃὶ δὶ βυῦδιαὶβ ὥςτε; ΟΠΙΠΪΒ 
ναηρίίαν ογδίϊομβ νὶβ. δ πιρ] οἶα ἰσιίαν ργοοθᾶϊξ ἀϊοίίο ἰπ νυ]ρ. 
ΤῊΝ Οοηιηι. 

Ψ. 1188, πεσόντα γ᾽" ὧδ᾽ 6πι. ἴ460}. 1ὐυγὶ πεοόντ᾽ " ἀγαθϑὼ δ᾽. 
ν. 1189. ἄτην νὰῖϊν., ᾳυοὰᾶ ἱπη τη οΥ0 οοηϊεοίαχ!Β ἐθμίανεγαπέ 

ΥἶχῚ ἄοοί!, Ψνἱᾶς σοπῖμι. -- ἀλληὺ τιν᾽ ἄλλην Νίανρ. ΑΒΚ. 
ν.. 119], ἐποπτεύοας νὰ]ρ. ἐπώπτευσας Ἐ΄,, οὐΐζαμι ἱπᾶθ., αὐοᾶ 

Ρυποίυ πη πηᾶ]θ ροβίία πὶ οὐ'αί δπίθ βδης νοοῖ. 4αππὶ Π]6 118 56 8- 

υεαί ραυ(οἱμία τη μοημᾶθηβ ἃ.» ἐδού, ααΐα ἰπ μΐβ νϑυβῖραβ ΘπιμΐποῸ 
ΒΟη δ οαι αι ΔροΠποιη Οαβδαηῆνα. νἱὰθ Οοηιπ. ᾿ 

ν. 1192. μετὰ νὰ]ρ., μέτα Ε. μέγα φοπὶ,. Ηδῦπὶ, Νόοη οἴδη- 
αϊς μετὰ ρμοβίίαπι ἴῃ ἤπα {γἰπιθίν! ἰπ μὰς ογαίοπο οοποίίδία. Ἠαΐο 
δε τι ἀρία τη 68(, ΠΙΟΤῸ δοσηγαΐε βουνδίο, ἴ{ὰ ἀἰδίν ναὶ νϑυνα, αἵ δοιαὶ 
οὐ ἀΐπ 65 Ἰνάμορυνεε έημν οὐ αἰ ὰ5 (υἰπιοίνι; εἰ δηΐηὶ 18 σομηρδιαί! 
βαηΐί, αὐ ἰρϑ8ὶ δὰ δχῃ θη δαιη ΟΥ̓ αίΙ 6 πὶ ΡΎΔνΕΙ., ἀρροῦδπ), 6 η8 
δἀογπαίαπι Ομ ἀρραγοαηί, ἰδ ἑυν δίων πᾶ6 6 βοαία ἐϊ- 
οἷο. πθοθβϑθ οϑέ ᾶηὺ ρεϑιίανδίϊ μοὶ ἴῃ ψνούϑα ΘΧρΙΪπιΐ, αὐοᾷ 
Ομίπ6 δὰ ἢΐ Γαίο 116... φαδηὶ πιοὶο ἱπάϊοανίηυβ. ῬγΟΥΒα5. ΑἸϊὰ οϑΐ 
ΒΊ ΧΟΡ] ΟΟ ὰ ΠῚ ν ΘΒ γαῖ, αυἱ (οί ρμοηᾶθηΐ 4)» δηΐπιΐ πιοίυ, 
101 8ὲ μἰπηΐβ ἀϊβουθραγοπέ νου θούαπὶ ΟΥἄϊ 65. 4)» οὐ ἀϊῃ ἢ] 8. ΥὙ ΘΙ ΒΙ1 ΠῚ, 
Οὐ θέον ἕὰγυθα, ααᾶ6 ἀρβίχγαον εὐ ἃ ααοά ΦΧ] αν 5. οδί ΡΘΟΟ Αγ ῚΒ 
ΜΘ Βα} 1] ον αὶ 16.1.8, ἀτος δὲ πος ἸΙοοὺ "ὸπθ 56 μα νομί μετὰ 
οί ν., Ἰ2τὸ ὡς; Ραββί ΨΟΓῸ ἴῃ ἤμπ6 Βίγορ οἱ νούβ8. Ροβίψαι) οβϑοΐ 
ἐκ ν. 1086, ὼ 

ψ: 1.105. φίλον ὕπ᾽. ἐχθρῶν οὐ διχοῤῥόπως, μάτην, οοπΐ, 
ΠΤΟΙ , οἱ Μ΄ 611,7). 4«υἱ ρυοναῦ Πογιμαπμὶ μέγα ν, 1192, Δι ἱπορίαιι 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, Ἴ 

ἹΜητροχτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός" 
φυγὰς δ' ἀλήτης τῆςδε γῆς ἀπόξενος 
Κάτεισιν ἄτας ταάςδε ϑριγκώσων φίλοις" 

{905 Ὀμώμοται γὰρ ὕρχος ἐκ ϑεῶν μέγας, 

"ἥξειν γι» ὑπτίασμα χειμένου πατρός, 1285 

{Τί δῆτ᾽ ἐγὼ κάτοιχος ὧδ᾽ ἀναστένω, 
᾿Ῥπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον ᾿]λίου πόλιν 
πράξασαν ὡς ἔπραξεν" οἱ δ᾽ εἶχον πόλιν, 

1210 Οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν ϑεῶν κρίσει; 
Ιοῦσα πράξω, τλήσομᾶι τὸ κατϑανεῖν. 1990 
“Ἄιδου πύλας δὲ τάςδ᾽ ἐγὼ προςἐννέπω " 

᾿Επεύχομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 
Ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐϑνησίμων 

1215 ᾿Αποῤῥυέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 
ΧΟΡΟΣ. 

τ πολλὰ μὲν τάλαιγα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 1295 
᾿Τύ ὑγναι, μακρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 

εδέ, ὶ μοβίεβ. δρεγίοβ ἀϊοὶέ εορηδίον δὲ δηιΐεοβ γε ἀοπίθς Ρὰ 6118}, 
αυᾶς ἰπϑαηΐτα νἱἀευθδίυν, Νοῆ συ άθηΐ βοϊὰ λ ΟΝ ΕΒ, Βεὰ οἀράσπέ. 
Υ6Ὶ ἴῃ βογν᾽αΐίεπι ταρίυ μέ, Ὑιὰ6 Οοπιπι. 

Ν. 1198. ἀντ᾽ ἐπίξηνον ειη. Αατδξ, ὟΟ]ρς. ἀντεπίξηνον.. 

Ὕ. 1199. θερμῷ κοπείσης ᾿ἰθτὶ. χοπεῖσαν εοομὶ. Αὐταί, κο- ἢ 
πείση Ἄοοπὶ. ΑΡΓαβοῖ, ϑερμὸν οοπΐϊ. 50] {2, 

Ψ. 1208. Ψεῖβὺϊ νυ]ροὸ ροβέ ν. 1211, ροϑίίο υαπε Ἰοοὰπὶ τοϑίϊ- 

ἐυϊέ Ηδτηι.: [ἃ αυοᾶ ρῥτουδίαν ὕοσθ ἄξειν νεῦβιὶ ρσοχίμηο, 

Ὑ. 1206. ἄξειν Εἰυτὶ. ἄξεν σοπὶ, 511,9) ααὶ ποὶ ἱπίβ!!οχὶέ σοι ς« 
ποχυηι οὑτπ ν. 1205, ὁ 

Ψ. 1208, τοπρῶτον Ἐ΄. ἥδι 
γ..1210.. ἐκ. ϑεῶν ΕἸ. 
Ὑ. 1211. Τηΐοῦ σης δέ βοαυθηΐθηι νουβιιπὶ ἱπβουίυς εγαΐ ν' 

1206: ᾿πΠΘρ.ΙΒΒΙ ΠῚ ΘῚ πηογίθη επὶπὶ Οδϑαπᾶγας ἱυτεϊυγᾶπάο σοηβίϊίοτα 
Ὧ6 ρο!!πθ αυΐϊάθπι αἴσπαπι δαί: πθ ἄΐσαπι ἂς τα]ϊαᾳι18 ἀϊΐβ. αυἱΐ 
ποῖ εχοϊυδυπίαυν ΟΠἸηἷπο. ''δίϊβ ρτανὶᾳ εἴ ρϑυ ΠΙΆ Π 5 ογδΐξ ἈΡο]- 

ΟΠμ15. ἧττα, αἵ ᾿ατεϊαταμᾶο ΠΟ ΟΡ εββεΐ, 400 βειπανείαγ: Ομ πΐπῸ 
Ἰδοὺ γ65, οπιηΐβ᾽ Οδεδηᾶγαα ΠΊΟΥΒ, υἴπηὶν ἷβ δεέ, φιᾶπ 4ᾳυδ6 δῇ 
ἐαταπά π ΘΟΙΠΙ ΠΟΥ ΘΙ6 Ροββὶί ἄδοβ. [1ἃ δὲ ἑδηΐμηι ᾿οοππὶ Βαρεί, 
ὍΣ ποῦ ἴῃ ὑπ Ρα 6118, βΒ6ὰ ἴῃ ππἰνειβὶ ξεμΕΥ 18 τορὶϊ ἃϊ κου ἱτοΐνον 
εἰ ἴῃ αὐδοείΐϊοπο, 406 ἴῃ ἰπγ8 ἀϊνίπο ργᾶν δἰ πᾶ Εβί, τε8 ναρϑεαίαυ! 
ὙΙὰς Οοπιω. δᾶ ν, 120. 

ὙΟ 1212. τάς δ᾽ ἐγὼ επι. σαπέ, Ψυ]ᾳ. τὰς λέγω. 
νι 1216, πολλὰ δὲ σοφὴ Νδῃ. ΕἸ, 
γΟ 1211. ἔχτινας Ψδη, 



2 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Μοόρον τὸν αὐτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλάτου 
Μοὺὸς δίκην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς; 

ΚΑΙ. Ν4ΡΑ͂, 

1220 Οὐχ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὐ, ξένοι, χρόνῳ πλέω: 

ΧΟΡΟΣ, 
Ὁ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται. 1800 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ." 
ς Ἥκει τόδ᾽ ἤμαρ" σμιχρὰ χερδανῶ φυγῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿4λλ: ἴσϑι τλήμων οὖσ᾽ ἀπ᾽ εὐτόλμου φρενός. 

ΚΑΣΑΝΔ4ΔΡΑ͂. 
᾿Αλλ᾽ εὐκλεῶς τοι χατϑανεῖν χάρις ῥροτᾷ. 1804 

ΚΟ ΡΘἊῈ: 

{995 Οὐδεὶς ἀκούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων, 1808 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 

᾿]ὼ πάτερ σοῦ τῶν τε γενναίων τέχγων, 1805 

ΧΟΡΟΣ. 
Τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα, τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος; 

ΚΑ. 4.Ν24ΡΑἍ, 

(φεῦ φεῦ, 

“Ὁ: ΧΟΡΟΣ... 

Τί τοῦτ᾽ ἔφευξας ; εἴ τι μὴ φρενῶν στύγος. 

ν. 1220, χρόνῳ πλέω νυ]ρ..,9 4186 δᾶπ8; τἱὰθ Οοιπῃ), χρόνῳ 
πλέῳ Ἐ,. 

ν, 1224 εἰ 1228. ᾿Ταβίαπι "ἷ5 ψΟΓΒΙΡῸΒ τον αυὰσ πὶ να ]ρ9 
Ζῆν ΒΟ. Ἰεραπίυτ, τοδί Ηοδῖἢ. ΝΌΠΟ οεΐπι προ ρὲ" δᾶϊπ 
αὐδε ἴῃ οὐδεὶς --- εὐδαιμόνων ἱπεϑθί Βεηίεης᾽ πὶ τεϑρομάονο μοίοϑέ 
Οπβαπάγα 8, ατδ6 ν, 12))8. ἀϊχιῖ ΟἸἸ ΟΥ̓. ΞΔ 606 δηΐπ διθδοοθθ αϊ-- 
εὐπίαν [ο]ίοεα, ἰΐδαις οὖσ᾽ ἀπ᾽ εὐτόλμου φρενὸς Γαβρίοϊ. ποι μοίοϑέ 
νοΥβὰ ποβίτο, δὰ τλήμων ΨϑιῸ Γοίογεὶ οἷν ΒΕ η!ΘηΎ18 πη) ἰμορ ἃ 68ΐ 
γα. Αριεϊφαϊπια γνοὸ οὐρίίαιοηϊ ν, 1224, ῥγοϊαίδε ἄθ βοϊ απιῖπθ 
ροκο ἧπ πιοΥίς ἢΠβ01 ο8Γ ὙΘΒΡΟΙΒΙΟ 8: νη] 6586 ἴθ Β0]8- 
ἸΟη.7) ἃ ἰδ ἀθ ποηΐμο ΓΟ] ος ἀϊσδίαγ, 



1280 

1255᾽ 

1240 

1945 Πρὸς ὕστατον φῶς, τοῖς ἐμοῖς τιμαύροις, 

οαίδ. 

ἩΓΑΜΕΜΝΩΝ, 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 
Φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Καὶ πῶς τόδ᾽ ὄζει ϑυμάτων ἐφεστίων; 

ΚΑ.ΣΑΝΔΡΑ͂, 

Ὅμοιος ἀτμὸς ὥςπερ ἐκ τάφου πρέπει, 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὐ Σύριον ἀγλάϊσμα δώμασιν λέγεις, 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 
᾿4λλ᾽ εἶμι κὰν δόμοισι χωχύσουσ᾽ ἐμὴν 
“ἰγαμέμνονός τε μοῖραν. ἀρχείτω βίος. 
᾿]Ιὼ ἕένοι. 
Οὔτοι δυφοίξζω, ϑάμνον ὡς ὄρνις, φόβῳ". 
᾿ζλλ᾽ ὡς ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 

Ὅταν γυνὴ γυναιχὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ ϑάνη, 

᾿Ανήρ τε δυςδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέση. 
᾿Επιξενοῦμαν ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. β 
ὮΩ τλῆμον, οἰχτείρω σε ϑεσφάτου μόρου. 

ΚΑΣ4Α4Ν4Ρ Α. 

“Ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ἢ ϑρῆνον ϑέλω 
᾿Εμὸν τὸν αὐτῆς. ἡλίῳ δ᾽ ἐπεὔχομαι 

᾿Εχϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ" 
Δούλης ϑανούσης εὐμαροῦς χειρώματος. 

ν 

1280, φόνον επϊ, σαπί, φόβον Ε, Ψυ]ς. φόβον. 

1231. φόβῳ ἄλλως εοπὶ, Ἠδγπι.; 410 ποὸπ Ορυϑ: 

1810 

1315 

1520 

1525 

νἱάδ 

1248, ἔστ᾽ ψεη, -- ῥῆσιν ἢ εἰὐγῖ,. εἰ τεοίς αὐἱᾶσπι: νΥἱὰς 
ὀύσιον σοπὶ. ΗΕΓΒΙ, 

. 1244. αὐτῆς Ε, Ψυ]ρ, αὑτῆς, ἱπερίατῃ ρμοβέ ἐμιόν, 

γιάς ΘΟΙΠΙΣ 
. 1240, ΨΝατῖδα βαπέ ἰηίευρυ θέα σοπίοίαγδο, 868 5δ8ηᾶ νυϊ- 



τ“: ΑΔΙΣΧΎΜΛΜΟΥ 

᾿Ιὼ βρύτεια πράγματ᾽ " εὐτυχοῦντα μὲν 
ὩΣ χιά τις ἂν τρέψειεν". εἰ δὲ δυςτυχεῖ, 

1950 Βολαῖς ὑ) ώσσων σπόγγος ὦλεσε γραφήν. 
Καὶ ταῦτ᾽ ἐχείνων μᾶλλον οἰκτείρω πολύ, 1380 

ΧΟΡΟΣ. 
Τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ 
πᾶσι βροτοῖσιν " 
δαχτυλοδειχτῶν δ᾽ οὔ τις ἀπειπὼν 

1955 εἴργειν μελάϑρων, 
μηκέτ᾽ ἐςέλϑης τάδς φωγῶν. 

Καὶ τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 1885 

μάχαρες Πριάμου" 
ϑεοτίμητος δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱκάνει. 

{260 νῦν δ᾽ εἰ προτέρων αἷμ᾽ ἀποτίσει 

χαὶ τοῖσι ϑανοῦσι ϑανών, ἄλλων 

ποινὰς ϑανάτων ἄταν τὲ χραγεῖ" 1840 
τίς ἂν εὔξαιτο ϑνητῶν ἀσινξξ 
δαίμονι ψῦναι τάδ᾽ ἀχούων; 

ΑΓΑΜΈΕΜΝΩΝ. ᾿ 
1205 "μοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω 

νὰ ἐπ δ 

Σ γα" τίς πληγὴν ἀντεῖ καιρίως οὐτασμένος 

ΤΓΑΜΕΜΝΩΝ.: ᾿" 
ἔὭμοι μάλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 1845 

Ν 

ν. 1249. ἂν τρέψειεν 6πι. Ρ, Ψυ]ρ. ἀντρέψειεν. 
ν. 1550. πράσσειν ἐπι, Ρ. Ψυ]ρ. πράττειν. Οἔ, ν. 1587, 

Ὑ. 1208. βροτοῖσιν οἷα, Ῥϑαν. ΨῸ]9, βροτοῖς. 

ψν, 1264, δὲ Ε΄ 

ν. 1256. μηκέν᾽ ἐςέλϑης οι. δῖ, ΨῸ]Ρ. μηκέτι δ᾽ εἰςέλϑης» 
ᾳυοᾶ νεγβαῃι σού απ ΡΤ, ᾿ 

Ψ, 1262. ἄταν τὲ χρανεῖ δι. Ἡ. Ψοββ. ἔδοιϊπιθ δὲς ορίϊπιθ, 
Ψυ]ς. ἄγαν ἐπικρανεῖ σοπίνα Βοηβαπὶ δέ τηθίχ αι. ἄγαν οἴ. εῃ.- 
ΕΠ. ΟἿ. Οἱ. 1015: χραγεῦ μένος ἄτης, Ηδοτπι, οομΐ. ϑανάτων 
ἐπιχκραίνει. 

ν. 1263, Ψυ]ρ. βροτῶν σοπίτγα τηθίτγιιπι, βου ρδὶ ϑγνητῶν, φαοᾶ 
ἴδοῖ!ε οαπὶ 110 Ραουμ αΐανιί Πρτ αν 8. 

Ψ. 1266. Οιἴηπεβ «αὐ βοηπαμίαιν αἰονὶ νούϑαΒ νυ]ρὸ ᾿οπιΐο0- 

τα (ταμίαι τῳ ΡΥΓΓΩ ΙΒ. δἰ ηρα αν.) γϑ] ααΐ υἷμΐ., Δ {068 {οὐγδινον 
ἔχος ν. 1200 εἰ 1208 κ4ᾳ. ὁοούγριδοο., το! 1108. θη 08. βῖμ ρ}18. οἷἶνο- 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. {0 

ΧΟΡΟΣ. 

Τοὔργον εἰργάσϑαι δοχεῖ μου βασιλέως οἰμώγματι: 
᾿Δἀλλὰ κοινωσώμεϑ᾽ ἄν πως ἀσφαλὴ βουλεύματα. 

ΧΟΡΕΥΤΉΙΣ α΄- 
1970 ᾿Εγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

Πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν. 

ΧΟΡΕΥΤῊΣ β΄. 
᾿Εμοὶ δ᾽ ὅπως τάχιστά γ᾽ ἐμπεσεῖν δοχεῖ 1350 
Καὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν ξὺν νεοῤῥύτῳ ξίφει. 

ΧΟΡΕΎΤΗΣ γ. 
Κἀγὼ τοιούτου γνώματος χοινωνὸς ὧν 

1975 Ψηφίζομαί τι δρᾶν. τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀχμή. 

ΧΟΡΕΥΤῊ Σ δ'. 

Ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάζονται γὰρ ὡς 
Τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 1355 

ΟΧΟΡΕΥΤΗΣ ες 
“Χρονίζομεν γάρ. οἱ δὲ τῆς μελλοῦς κλέος 
ΠΠέδον πατοῦντες οὐ καϑεύδουσιν χερί. 

ΧΟΡΕΥΤΗΣ 

1980 Οὐχ οἷδα βουλῆς ἧςτινος τυχὼν λέγω. 
Τοῦ δρῶντός ἐστι καὶ τὸ βουλεῦσαν πέρι. 

᾿ 

γϑαί5 δββίσηδηο5. 6556 οβίοπαϊ ἰπ Οοπιῆι. ἤδπι ῥτὶ ἱπίο!]οχῖέ 
0. Ο. Μύμδταβ, Νὰ] οϑέ μος Ιο60 "ειοϊοβοεϊοκυνάβο, οἵ, δά 
ν. 1455, 

ν. 1261. σοπιπια νυρο ροβέ ὦμοι ροκίίαπη τεοίς μοβέ αὖϑες 
ἐγαπβίυ ϊε ΒΙοπιξ,, απ σοηΐογέ ΘΟ. 8510. Ξορῖι. ΕἸ. 1418. Εν. Πές. 

1037. Οτεβί. 1020. Ατγιβί, Ρ]υἱ. 985. ’ 

ν, 1268. εἰργᾶσϑαι Ἐ, ---- οἰμώγμαουν Ἐ', φείαμ 6 ν᾿ 1806. 
8 Ἰεοίογε εἷπιἷδ δοουταίο, 

ν΄. 1269. χοινωσοίμεϑ'" οοπὶ, 5. χοινωσαίμεϑ᾽ εοοπὶ. Ρ. Θυϊ- 
ΕΝ Ὥοη ὑρυδ8. 

ΝΟ 1216. ὡς ἐπ ἥπθ ΒαΠΑΤΙΪ ἀπηπηευϊίο οἴξεμάϊ ὙΠ] δα εναμη, υαέ 
μετα ν᾿ 1192. Βευῖθιε 1116 ὥς, , 

ν. 1218. τῆς μελλοῦς κλέος επι. Ηετπι. τῆς μελλούσης πλέοι 
ΕἸ. Ιάρηὶ ΟὨΝἶ580 τῆς Ὸ Ὺ, ΤΡΥΡ ΝΟ περὶ τρόπων (ΜΒ. οὐ, σδπ- 

. ἔν. Ρ. 49): χατὰ παρονομαοίαν ὡς χρυσῶ ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ. οὕτω: 

ὠνόμαοται καὶ παρ᾽ “ἀἰϊοχύλῳ μελλῶ" χρονίζομεν ὧδε" τῆς μελλοῦ; 



τὸ ἣ Ρ δ Φοὺ ὁ ΥΛῸ , 

ΧΟΡΕΥΤΉΗἑΪ ζ΄. 

Κἀγὼ τοιοῦτος εἰμ᾽, ἐπεὶ δυςμηχανῶ 1860 
“1όγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν, 

ΧΟΡΕΥΎΤΗΣ η΄. 
ἮΙ καὶ βίον τείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 

1985 Δόμων καταισχυντῆρσι τοῖςδ᾽ ἡγουμένοις; 

ΧΟΡΕΥΤῊΗΣ 9΄. 

4λλ᾽ οὐχ ἀνεχτόν, ἀλλὰ κατϑανεῖν κρατεῖ. 
Πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. [1865 

ΧΟΡΕΥΤΙΣ υς. 

Ἢ γὰρ τεχμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων 
ἹΜαντευσόμεσϑα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος:; 

ΧΟΡΕΥΠΉΉΟΝ φαΐ, 

1290 “Σάφ᾽ εἰδότας γρὴ τῶνδε μυϑοῦσϑαι πέρι. 
Τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δὶ ἵχα, 

ΧΟΡΕΥΤΗΣ ιβ΄. 
ᾧ ἥ : ον ἍΜ. 

Ταύτην ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύνομαι, 
Τρανῶς ᾿Δτρείδην εἰδέναι χυροῦνϑ᾽᾽ ὅπως. 

- ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 
Πολλῶν παροιϑεν χαιρίως εἰρημένων 

1205 Ταναντί᾽ εἰπεῖν οὐκ ἐπαισχυνϑήσομαι. 
Πῶς γάρ τις ἐχϑροῖς ἐχϑρὰ πορσύνων, φίλοις 
Δοχοῦσιν εἶναι, πημονὴν ἀρχύστατον 1875 

χάριν. πῃ φαϊμηκι νογπι οϑέ μελλοῖς», ρ]οπβεπια ψοοΐβ χλέος οϑέ 
χάριν, οοττυρίυπι οδέ ὧδε. 

ν. 1284. τείνοντες δι. σαπίς Ψυ]ρ. χτείνοντες, αυοᾶ ἀοίδι- 
1 Βοίϊι.. νιίαπι 1 οΥἔϊοϊοηΐςβ διυάααδοίει ἀϊοία πη οί οι 6 ἢ 5 
ΡΙΓΟ: νἱίδο »γδίαιῃ μοι ἀδμΐοα. Οτγοᾶθιοπι 6ρὸ ἰι00, δὶ ψὑγοΡαγὶ ρουβϑΐ 
Δία ἀἰοίυπι 6886 βίον, αὐυοᾶ νἱἀοίυγ ἄοβίρημαν 886. αἾ}1} ηἶνὶ νἱΐδηι 
νοὶ νἱοίαηι, βίον τείνοντες 68: μθι οἰ θηὶ γἱ ἕδη 46 198[8ΐ, 

. ν. 1286, κρατεῖ 6πι. Οα88ι"». κράτει Εἰ Ν, 
ν. 1300. νείχης 6ηϊ. Η θαι}. νίκης ἘᾺΝ, 

ν, 1301. ἔπαισ᾽ δι. ΕἸ. ἔπεσ᾽ νυ]ᾳ. ᾿ 
ν΄. 1203, ἀμύνασϑαν νοη. ΕἸ. Εν, Ψυΐρὸ ἀμύνεσθαι, Βεπθ 

56 Βαυοί πᾶθο θιρούαιι ἀΐνογϑια8, πεαὰ6. ἕοτγίυϊίο ν᾽ ἀοίατ, Μιὰς 
Ουμ πῇ, 



᾿:- 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. τ 

Φράξειεν, ὗψος κρεῖσσον ἐχπηδήματος; 
᾿᾿ιιοὶ δ᾽ ἀγὼν ὃδ᾽ οὐκ ἀφρόντιστος πάλαι 

1800 Νείχης παλαιᾶς ἦλθε, σὺν χρόνῳ γε μὴν" 
“βστηχα δ᾽ ἔνϑ᾽ ἔπαισ᾽ ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. 
Οὕτω δ᾽ ἔπραξα, καὶ τάδ᾽ οὐκ ἀρνήσομαι, 1880 
Ὡς μήτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνασϑαι μόρον. 
"Ἄἥπειρον ἀμφίβληστρον, ὥςπερ ἰχϑύων, 

1805 ΠΠεριστιχίζω, πλοῦτον εἵματος χαχόν. 
ΠΠῺαίω δὲ νιν δίς" χἀν δυοῖν οἰμώγμασι 
Μεϑῆκεν αὐτοῦ κῶλα" χαὶ πεπτωχότι 1885 

Τροίτην ἐπενδίδωμι, τοῦ κατὰ χϑονὸς 

“ἥιδου νεχρῶν σωτῆρος εὐχταίαν. χάριν. 
1810 Οὕτω τὸν αὑτοῦ ϑυμὸν ὁρμαίνει πεσών" 

Καχφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν 
Βάλλει μ᾽ ἐρεμνῇ ψαχάδι φοινίας δρόσου, 1390 
Χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ Διὸς νότῳ 

Γάνει σπορητὸς χάλυχος ἐν λοχεύμασιν. 

1818 “ἐς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος ἜΝ τόδε, 
ἰροιτ᾽ ἂν, εἰ χαίροιτ᾽ , ἐγὼ δ᾽ ἐπεύχομαι. 
δ᾽ ἦν πρεπόντων ὥςτ᾽ Ἡυλόνν το γνεχρῷ, 1395 

λον ἂν δικαίως ἦν" ὑπερδίχως μὲν οὖν... 
Τοσῶνδε ἀρατῆρ᾽ ἐν “δόμοις καχῶν ὅδδ8 

1820 Πλήσας ἀραίων αὐτὸς ἐχπίνει μολών. 

Ὁ ἐς 

Θαυμαζομέν σου γλῶσσαν, ὡς ᾿ϑρασύστομος, 

Ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ κομπάζεις λόγον. 1400 

ν΄. 1800. περιεστιχίζω Ε΄. εἔ ἐπι, σαπί, Ψυ]ς. περιστοιχίζω, οοη- 
τα τηθΐσα πη. ἩΡΕΟΣΟΙΓΡῸΨ ἘΝ 

ν΄. 1201. αὐτοῦ, 11, αὐὲ παης ἰαοεί. Ψ{0Ὲ11. αὑτοῦ εοομπίτα 
ΔΥῸ 5. 

Ψ. 1210. αὑτοῦ επι. 5. ΨΏΙρΡ. αὐτοῦ. 

᾽’ 

. 1314. γᾶν, εἰ ΠἰρΥΐ αἷπα βεπβὰ, γανᾷ οοπὶ, Ηδθγπι.. Οαΐὰ 
ΨΟΟΔΌΩΙ νἱπὶ δοίϊναιη αβπ6 δχίβίϊηηο, αἵ γαγάεντες ϑεοὺς Βυρρὶ. 
1019. ΙΤίδαια κογὶρεὶ γάνει, Ψιᾶς Οοπιπηι. 

ν, 1218. Γπίεγραποίίοποηι, ἄἀφαϊ!, υὐ ἐπέ ἴῃ Ψ, ϑαηέ ᾳυὶΐ ρὰπ- 
οἴαπι Ροβαδεγὶπέ ρμοβέ ἦν. 

χ. 1319, τοσῶν δὲ Ε΄, 



8 ΑΙἹΣΧΥΜΟῪ 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

Πειρᾶσϑέ μου γυναικὸς ὡς ἀφράσμονος, 
᾿Εγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ χαρδίῳ πρὸς εἰδότας 

1825 “έγω" σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε μὲ ψέγειν ϑέλεις, 
Ὅμοιον. οὗτός ἐστιν ᾿4γαμέμνων, ἐμὸς 
Πόσις, νεχρὸς δὲ τῆςδε δεξιᾶς χερός" 1405 
Ἔργον δικαίας τέχτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔχει... 

ΧΟΡΟΣ. 

Τί χαχόν, ὦ γύναι, χϑονοτρεφὲς ἐδανὸν στρ. 

1380 Ἢ ποτὸν πασαμένα ῥυτᾶς ἐξ ἁλὸς ὀρόμενον 
Ἰόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δημοθρόους τ᾽ ἀράς; 

᾿4πέδιχες, ἀπέταμες " ἀπόπολις δ᾽ ἔσῃ, 1410 

Πίισος ὄβριμον. ἀστοῖς. } 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Νῦν μὲν δικάζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἑμοὲ 

1885 Καὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ ἔχειν ἀρὰς 
Οὐδὲν τόδ᾽ ἀνδοὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων" 
Ὃς οὐ προτιμῶν, ὡςπερεὶ βοτοῦ μόρον, 1415. 
Μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν, 
Ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 

1840 ᾿οδῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρῃκίων ἀημάτων. 
Οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆςδε χρῆν σ᾽ ἀνδρηλατεῖν, 
ΜΜηιασμάτων ἄποιν᾽ ; ἐπήχοος δ᾽ “ἐμῶν 1420 

-- 

ν. 1323, μου ἀεεβέ 'π επ. ΄ 

ν΄. 1321. Οοπιπια μοί δὲ ροβυϊέ ΑΡτδβοῖι. βου οηία ΠΡ 2}: 
οὑπὶ ν. 1328. Θιᾶ τὰ ᾿ἰμ γὶ ρίαν νῖ5 αἰ οὐ Ἶ8, ασδ6 6ϑΐ ἰπ ἀπο 5 

ποιηϊηδίϊν!» αἰ αη οἵ τὰ ΡΟΒὶ (15, ααούαμι αἰτίᾳ δαί οϑηϊἰνὶ. 

ν. 1328, δικαίως Ἐ', : ΔΝ 

ν. 1380, ῥυτᾶς δι. 511. Ψυ]ρ,, ῥυσᾶς. --Φ ὁρόμενον 6γι. σαπέ. 
δρώμενον Ἐς Ψν. ὄρμενον οοῃϊ. Αθτοβοῖ, Αἱ ὄρόμενον εβὲ Το». 86, 

ν. 1331. ἐπεύϑου Ἐ. 
ε { ΄ Ι ἢ Υ 

ν 1232. ἀπέταμες ΕἸ, ἄπετεμες Ε, -“- ἀπόπολις 6δπι. ΘΙ Π. 

Ψ]ς. ἄπολις. ἅι 

ν. 1282, ὄμβοριμον Ε,, 
ν. 1340. τ᾽ ἀημάτων 6. Οδμπί, Ψ]Ρ. τὲ λημμάτων: οἱ, Ἔυπι. 

906 ; κἀνέμων ἀήματα, 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ᾿ 9 

"Ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἶ, λέγω δέ σοι 
οιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν, ὡς παρεσχευασμένης 

1845 ᾿Εχ τῶν ὁμοίων χειρὶ γιχήσαντ᾽ ἐμοῦ 
ἄρχειν" ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν κραίνῃ ϑεός, 

Γνώσῃ διδαχϑεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 1445 

ΧΟΡΟΣ. 

ἹΜεγαλόμητις εἶ, περίφρονα δ᾽ ἔλαχες. ἄντ. 
“Ὥςπερ οὖν φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται. 

1850 “Ἵ{ἰπος ἐπ᾽ ὀμμάτων αἵματος εὖ πρέπει 
ἼΑτιτον. ἔτι σὲ χρὴ στερομέναν Ῥᾶψα 
Τύμμα τύμματι τῖσαι. 1430 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Καὶ τήνδ᾽ ἀκούεις ὁρκίων ἐμῶν ϑέμιν" 
Μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς δίχην, 

1855 'άτην ᾿Ερινύν ϑ'᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγώ, 
Οὔ μοι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν, 
Ἕως ἂν αἴϑῃ πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς 1435 
ἀϊγισϑος, ὡς τὸ πρόσϑϑεν εὖ φρονῶν ἐμοί. 
Οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ μιχρὰ ϑράσους. 

1860 Κεῖται γυναικὸς τῆςδε λυμαντήριος, 
«Χρυσηΐδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ" 
Ἥ τ᾽ αἰχμάλωτος ἥδε καὶ τερασχόπος,Ἠ 1440 
Καὶ χοινόλεκτρος τοῦδε, ϑεσφατηλόγος 
ΠΙιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων δὲ σελμάτων 

Ψ, 1341. χρῆν ει. Ῥ, Ψυ]ρ. χρή. 
ν. 1342. βιασμάτων Ψ6η. 

ν. 1860. λέπος επι. Ρ., αέ ΒορῈ. Απέ. 1022. 1π υἱἹέϊηιο ἐτὶ πηϑέσΣ 
νῬεᾶς. λῖπος Ε, Ψ. ---ὀ εὖ πρέπει Ε΄. εὐπρέπειαν τίετον Ψ. » φυοᾶ 

.«πποίγαπι ΡΔΥΪε 86. ΞΘ. ΞΌΠΙ Ρευνογί Βομιβ 6βέ ΒΘΠΒΕ5 Ἰοξεϊοις 
 Ἐ᾿,, 8βεᾶ δὰ πιοίγιιπη ὑπ ΒυροΓοβέ βυ 1188. Τΐδαια βογίρϑὶ ἄτιτον, 
ἄς αὖ νοςα αἰχὶ δᾶ νυν, 12. αυᾶς ΧΑΥΙΟΥ ἔογηϊα [Δ ο "πὶ 6 ἃ "ἰοτὶα 
εχίγαδεθαίαν 80 α](ετᾶ ἀτίετος. Ἐσογίαββε ΡΓῸ ἐπ᾿ ὀμμάτων Ιερεη- 
ἄπ εβέ ἀπ᾿ ὀμμάτων, πὸν. 918. 

ν. 1352. τύμμα τύμματι επι. Βίδη], ΝῺ]. τύμμα τύμμια. -τ- 
τῖσαι ἐπι. ΒΙοπιῆ, Ψυ]ς. τέσαι. " μ μῇ 

ν. 1806. ἐμπατεῦ ΕἸ. Εν ᾿ς ἱπῇηϊίίνο μγδοκεπίϊβ ροβέ ἐλπὶς 
γ. ΕἸΠπ15]1. Εἰ. ϑερὰ, τοῦ, Ηετηι. Θίδεα. Ιουγη, ΧΗΙΨ, Ρ.418, νν ΕἸ1,1.. 



Β0 ΑΙΣΧΥΎΛΜΟΥ ἌΜΕ 

1865 ᾿Ισοτριβής. ἄτιμα δ᾽ οὐκ ἐπραξάτην, 
Ὁ μὲν γὰρ οὕτως᾽ ἡ δέ τοι κύκνου δίχην 
Τὸν ὕστατον μέλψασα ϑανάσιμον γόον 1445 
Κεῖται φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 
Εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. “ 

ΧΟΡΟΣ. 
1870 Φεῦ, τίς ἂν ἐν τάχει μὴ περιώδυνος, μηδὲ 

, δεμγιοτήρης, στρ: α΄. 

Μόλοι ὲ αἰεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 1450 
Μοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος , 
(ύλαχος εὐμενεστάτου καὶ 
Πολλὰ τλάντος γυναικὸς διαΐέ" 

1875 Πρὸς γυναικὸς δ᾽ ἀπέφϑισεν βίον. 
᾿Ιὼ ἰώ, παράνους ᾿βΒλένα ἰξ σέῤι δ΄, 
μία τὰς πολλὰς, τὰς πάνυ πολλὰς 1456 
ψυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίῳ. ὲ 
ΙΝὺν δὲ τελείαν 

1880 πολύμναστον ἐπηνϑίσω ἢ 

Ὗ. 1205. ἰσοτριβὴς δαὶ. Ῥδανν. νυ ]ς. ἱστοτριβής, υοᾶ κΒαπὲ 

αυἱ ἀείεμἀαμέ, ααδκὶ πϑαΐξίσαπι σοπνοϊα Ψν6] (416 αὐϊᾶ, ΑἹ μαὶς 

πος Ἰούὰ5 65 ΕΎΡΝ πδάας ἰηέε} 50, ααοπιοῦο αἱ δᾶ πηϑίυτα νου πὰ5 

{αν 9112} ἰμ Βοαηλἷθ 6586 μΟΒΒ[ί, 

Ἅ, 1868. φιλήτως ΕἸ, 

ν. 1809. εὐνῆς οοὔᾷ,., ᾳυοᾶ ναῦῖϊΐ8 οοπίοίαν 8. ἐδηίανδγαπέ 
οαϊίον 68. εὖνις ο0.μ}. ΟΕΡΒΗΙΣΣ ὁομίτἃ ΒΘΏΒΌΙΩ, αιδθ θηΐπὶ ὉΠἃ σα 

χτηαγῖίο οσοἰϊάϊίαν πο δυΐ να πᾶ. εὐνὴ οομϊ, ἤδαν. εὐνὴ οομὶ, Η. 
Ἄο55. αυϊθὰβ πο Οραβ; νι ἀθ θη, 

γ΄. 1211. αἱεὶ 11νϊ. Ῥ. ςσπὶ, ἀεί, νἱᾶ; δὰ ν, 105. 

Ἅ 1314. διαὶ ν. διὰ Ἐ, 

Ψ. 1310. ἰὼ Ἰώ 6). Με], Ὑυ!;,. ἰώ. -- παράνους δια. ρει, 

Ψα]ς. παρανόμους. δδιί, οοπὶ, παράνομος. 

Ὗ. 1219 54. 1ἰυεῖ: νῦν δὲ τελείαν πολύμναστον ἐπηνϑίσω δι 
αἷμ᾽ ἄνιπτον, «αὰς βοηϑὰ σαύθπί οἵ μμΠΙΘ΄Ὸ, 86 ΡΥδοίρυεἃ δἢ- 

νογϑαπίων δι (βίο ρμὶιὶςοϊβ ν, 1408 8664. Αρρανεί ΦΧΟΙ 8586. ΟΠ 118... 

δᾶψαο ποι μᾶϊιοα. δουπᾶς Βίβα: ΡΟϑί τελείαν «ροϑαϊί Βοίά!θι,, 
το ας ἀαοίγ! 60. τἢνγἢπ]0 δ88᾽ρ 88. οἵ βίγορ ας ἰου146. Αἱ ριδε- 

16. ταίίομθπι νἱἀθαίαν ὁὰ ἀἰοὶ ἀδοίγ!ϊθᾶ, 4υᾶθ ποπιΐβὶ οἰθοία νοὺθ 
δι᾿ ἀαοίγισα Πιιέ. "αι δαυΐϊάοην δίς ἰρβᾶπὶ ἰδ νοοθπὶ Γ6ρμ6- 

τἰτο αὐἰπὶ νἱάσου. Ιασαπᾶιϊα., δὲ ρεΐονα διιᾶραθθίβ δϑϑίριιο, Εὐχοιϊάϊέ 



. ΓΑ ΜΕΜΝΙΨΝ. 51 

«πὶ ἀκ 
ὙΌΣ 

“κι κι κα 

.  ὙΖ,: Ἀκ Ἂ 

ἈΠ ΕΗ ΝΑ δὲ αἴ" ἄνιπτον" στρ. γ΄. 
ἽΠις ἦν τότ᾽ ἐν οἴχοις 1460 
[ἔρις ἐρίδιατος ἀνδρὸς οἰζύς. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου σύστ. α΄. 
188 τοῖςδε βαρυνϑ είς" 

μηδ᾽ εἰς “Ελένην χότον ἐχτρέψης, 
ὡς ἀνδρολέτειρ᾽ , ὡς μία πολλῶν 
ἀνδρῶν ψυχᾶς Δαναῶν ὀλέσασ᾽,͵ 
ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξεν. 

Ἶ ΧΟΡΟΣ. 
1800 δαῖμον, ὃς ἐμπιτνεῖς δώμασι χαὶ διφυίοισι 

Τ ανταλίδαισιν, ἄντ. αἷ- 

Κράτος τ᾿ ἰσόψυχον ὃ γυναιχῶν 1470 
᾿ Καρδιόδηχτον ἐμοὶ χρατύγνεις. 

οχἰίὰ8 νΟΥΞῸ 5. 1380, οἵ αᾳυαίέαου Ἰηξερτί, Ἐοτίαββθ δχ βου 8114 80 
ρει τἀπὶ εβέ ἐπηνθίσω, ᾳαοᾶ αἀβογὶρεὶ ργορα πολύμιψαστον, ηαΐα ἰᾶ 
ΠΟ Η]απδ δύου εἰς γα π, Θαυϊὰ πῃ ἕοίο Ἰοοο ἀϊοίαπι ἔα οΥἰΐ.) 6Χ - 

Βὲθα ἰπ Οοπιμ. ͵ 

Ν. 1381, Εἰχοϊδούαμέ βϑυ]]αρὰς οεΐο ῥυΐοσαβ νευδὰ8Β ἀδοίγ) οὶ 
Ιοραοοάϊοϊ. ὶ 

Ὕ. 1882. ΨΜυϊρ. ἐν δόμοις οοπίτα 172 2) 1: δηἐἰβέγορ)ἶοὶ, ἘΠῚ οβέ 
Ῥῃοιδογδίειιβ. [Ιἰαα46 Βουρβὶ οἴχοις, ααοα οὐπὶ δόμοις 5860 1551 Π16 
μὰ τὰκ Εργαν 1. ἘΧΕΙΏΡΙαπὶ νἱὰθ δᾶ ν. 8600. 

Ὑ. 1388. οἱζὺς 6πι, ῬᾺ Ψα]ς. ὀϊζύς. Ἐσοσπιᾶπι οἰζὺς νὰ ν, 6097. 
Εἰὰ αὐϊψφαθ αὐέαν ΑΘΒΟΙΎ 108. 

ἫΥ͂, 1386. ἐχτρέχης ΕἸ, ; 

Ψ. 1388. ὀλέσασα Ψ. ὄλεσαν ΕἸ. ὀλέσα } σ᾽ Ἐ. 

ΟΥ, 1890, ἐμιπιτνεῖς φηϊ, Ηοχιη. ἐμιπίπτεις Ἐ.. ν. ἐμπίτνεις ςσοπὶ, 
Ολυΐ. ---τΓ διφυίοισε 6. Ηδεπ. διφυεῖσν νυ]ς. φοπέτα πιοίγαμι, --- 
Τανταλίδεοιν ΕἸ. ᾿ 

ν. 1891. χράτος τ᾽ επι. Ἠδῖπι. Ψυ]ρ. ἀρεβδὲ τ΄. χράτος γ᾽" 
ἐοπΐ. Ρασιν. σράτος δ᾽ εοηὶ. ΡοδΓΒ. 

Ν. 1392. καρδιόδηκτον 6πι. ΑὈγό5οι, Ψα]Ε. καρδίᾳ δηκτόν. 

ΑΕΒΟν],. Ττας. ΝΟ]. 1. Ρ. 1. 6 



852 ΜΙΣΧΥΖΜΟΥ 

᾿Επὶ δὲ σώματος δίχαν μοι 
Κόραχος ἐχϑροοῦ σταϑεὶς ἐχνόμως 

1895 γμνον ὑμνεῖν ἐπεύχεται ἘἘῚ . 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Νὺν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώκην ἂντισύστ. α΄. 
τὸν τριπάλαιϊον 1476.ῦϑῳὨ 
δαίκονα γέννας τῆςδε κιχλήσχων. 
ἐχ τοῦ γὰρ ἔρως αἱματολοιχὸς 

1400 νείρᾳ τρέφεται, πρὶν καταλῆξαι 

Ὄπ πα ππππονν ουιι συ τὰ υνν τὰ 

τὸ παλαιὸν ἄχος, νέος ἰχώρ. 1480 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἧ ἐέγαν οἴχοις τοῖςδε ἐν: δεῷ. δ΄. 

Δαίμονα καὶ βαούμηνιν αἱνεῖς, 
(φεῦ φεῦ, χαχὸν αἷνον ἀτηρᾶς τύχας ἀχορέστου " 

1405 ᾿Ιὼ τή, διαὶ Διὸς παναιτίου πανεργέτα. 1485 
Τί γὰρ βοοτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; 
Τὶ τῶνδ᾽ οὐ ϑεύχραντόν ἐστιν; 

Ἁ νὰ - ᾿ - " ᾿Ϊὼ Ἰὼ θασιλεῦ βασιλεῦ, στρ. ε΄. 
πῶς σὲ δαχρύσω; 1490 

1410 φρενὸς ἐκ φιλίας τέ ποτ᾽ εἴπω; 

Υ, 1394, σταϑεὶς Ἡὐτί. Βοιᾶΐξ,, «οὐ, σταϑεῖσ. ᾿Θυο πὴ 
ΟΡῸΒ: ποαυδ δεΐὴ ἤος ἰοοο οἴεηαϊξ ἰγδηβὶίοβ ἃ βεοιη δ ρεγβοπᾶ 
δὰ (εγίϊδηι., αὶ εβέ υβὶ αι ἰβεί πιὰ. --- ἐννόχως νδπ. ΕἸ, 

Υ. 1390. ΟἸγίδεπι ἡ δβέγαε ρευβοπδπι Οπϊ, Υ.. 

Υ. 1391. τριπάλαιον εἰν. ΒΙονιῇ. Ψαυϊς. τριπάχυεον βῖπθ βϑῆξι. 
ἘδΔεΙ Πα οπέ δος δπιθπάδίϊο, 4 πὶ Βδερ  ββίηδ ρογπιαΐεπίυν ᾿ἰΐετας 
χ εἴ Δ ἃ ᾿ἰρθγαγὶϊβ, νεϊὰξ νῚ 1088 χέβητος ὑγὸ λέβητος. 56}. 49 
ΛΔωχέορος ρτοὸ ᾿Ὠλέίαρος. ΕΣ 

«ῷ 

ν. 1398. ψέρνης ἘΠ. 

Α΄. 1400. νείρᾳ ἐπι. 11 6}], εχ εοπὶ, σᾶ», τείνῃ. Υα]ρ. νεέρει, 
ν. 140ὅ;:; παρνεργέταν ΕἸ. 5 

Νν. 1408. ἰὼ Ξεμιεὶ επ. ΕἸ. 

ν. 1410. τί ποι ἀρ᾽ εἴπω Ἐς, τξ ρΡδιοθπιΐδοας ἐο]]δέωτ. 
ας 1412. εὐσεβεῖ ΕἸ. -- ἐχπνείων Ἐς, Αὲ πἷς οὐγμηΐπο ξᾶγογδ 

ΠΟ ΡΟΒΒΌΙΠῸ5 Ρδγοδηϊίαςσο, αατιπὶ δηϊδί Βυβίθπιᾶ, ; 

Υ. 1413. ἀνελευϑέρα Ε, "᾿ι εἰσὶ 

Ἂν 1416. τὸὐργον ἐμὸν τόδε Ἐ. , ᾿ ὭΣ 

ν. 14ἰτι μὴ δ᾽ Ε΄ εἰ ότηι. Ψαϊς. μηδ᾽, -α ἐπιλεχϑῆς 

». 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. οῷ 

Κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
τάσεβει ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων, 
μοι μοι, κοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον, στρ. ς΄. 
“ολίῳ μόρῳ δαμεὶς 1495 

1415 ᾿Εκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέινῳ, 

ΚΗΥΤΑΙΜΝΗΟΣΣΤΡΑ, 

Αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν. σύστ. β΄. 
μὴ δ᾽ ἐπιλεχϑῆς 
᾿Δ“γαμεμνονίαν εἶναί μ᾿ ἄλοχον, 
φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεχροῦ 1600 

1490 τοῦδ᾽ ὁ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 
᾿Ατρέως χαλεποῦ ϑοινατῆρος 
τόνδ᾽ ἀπέτισεν, 
τέλεον νεαροῖς ἐπιϑύσας. 

Ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ ἢ ἄντ. δ΄. 
425 ΤΤοῦδε φόνου, τίς ὁ μαρτυρήσων 1506 

Πῶ, πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλήπτωρ γένοιτ᾽ ἂν 
ἀλάστωρ. 

Ἀ 

Ῥαυν. ἐπιλέχϑῆς ἙΕ. ἐπιλεχϑὴς ὃ ν. ἐπιλεχϑεὶς ςοηϊ. δοαΐ, Π6 
Βαπδὰ ψνἰὰθ Οὐπι. -- δυμέ αὶ ἢος Ἰοφὺ ἄπο νΘΓΒῚ5 Χο ἦϊ55ὸ 
Ρυίεπέ, υἱὐ αυ10}5 ΒΟΟ βυβίδθια βυροιθίαν Ὁ δης βυβίθιηδίε νυ. 1438 
54. Αἱ ἐδᾶθηι Πἰβογερδμίία δέ ἱπ βυβίθηιαίε εἰ δηῃς βυβίθηχαίς ἰδτ- 
(ἴἰο 1406 54ᾳ. 1482 κῳᾳ. ἁππὰ Ε1}}} δὰ 56η81η) ἄδδὶξ ἢ αἴγοσυδ 
Ἰοθο, ρμιιΐίο δαυΐϊδδη πῸ ἢ ΒΙΗΘΏΪΟΒ ΨΘΥΒυΒ δ᾽ πο] τοσρομάσγε νοὸ- 
1556 ροσδίαηι, 564 5βυβίοιῃη αία Ἰυμρσίοτα γενοῦ. Εδάδπι ταί οι 6 
Βῖ01 τεβροηάεηΐ Οἢ, 806 -- 314, εἰ 812 --- 819, εθὰ πο οιἱμηΐῃο 
αὐ 1». 840 --- 814. εἰ 400 --- 404. Νεαυς οἴμπίπο Ρέοηι, 136 --- 

.148. εἰ 161 --- [18.. αἱ ἄπο βυροιδβιιπξ νϑυβυ8. τὸ ἴῃ μοϑίγο δηῖῖ- 
Βυβίεπιδίε: πθαιθ ἴ᾿. 152 --- 158, οὐ 180 --- 192, πεᾳὰς Ἔϊωπ. 927 
--- 981. εἰ 1008 -- 1012: υἱ γΙΟΓΒᾺΒ, ΤΟΥΤῚ πολ μοϑϑὶξ ἴῃ ἰδς ὑϑ 
14 δοουγδίαθ τοβρομπβίοπίᾷ ἰθχ, Νεαὺθ αὐυϊὰ |ἰᾶ6ὸ 501: νι ἴπ 
ἀπαρδεαξίϊοἱβ τθ ἰμ 6] στο ξαίεοι Σ φαμὶ ΗΪ}}1 ἀΥαΠοίοβαθ Ἰερῖβ ἴπ 
σοιμρομ θη οὐἄϊ αἰ 05 ΒΙΏΡΌΡΒ οὐδεν τοίαν, Βεα ΔΙ(ε. δἰίθγὶ δἀάἀδίην 
ἀϑαᾷ6 ἄσηι ἥπέιϊῃ ἰᾷά. αὐοὰ Εχ θαίυΓ, σοπδίϊία!, 

Ὑ. 1423. γεχροῖς Ἐ΄. ; 
Ὑ, 1424. ἐσοὺ εν, ὙὙεῈ1}. εἴ σὺ ἐπ. ΒεναίΖ. ΡΙδσεέ αἰτππιηιιδ, 

ἐσσὶ Ἰοσίίαγ ἴπ Εν 15 Εἶπαν, Ηδ]. 1260. ἰοπΐβηι τ] οχ Αδβομνῖο 
αἰδοίϊ. Ὁ. αὰ ν᾿ 105. σομένα ᾿ομΐοῦ 6βί 50] {χει ταίϊο. ἦἡσϑα σοι, θδανγ. 

Ἅ. 1426, πῶς πῶς πιᾶρὸ ΑβΚ. Αἱ πῶ πῶ πῶ  Ρζοπι, 516. 
ΟΕΟοτπιᾶ εβί Κίουϊα, ὙΨΕΠ,Ε,. --- δὲ οἵη, Ἐ, 

ῷ κα 



84 ΑΠΙΣΧΥΖΟῪ 

Βιάξεται δ᾽ ὁμοσπόροις ἐπιῤῥοαῖσιν αἱμάτων 
Μέλας ἄρης, ὅποι δὲ καὶ προβαίνων Β1 

Παχνῷ κουροβόρῳ παρέξει. " ᾿ 

1480 ᾿Ιὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, ἀνε. εἰ. 7] 
πῶς σὲ δακρύσω; Ἵ 

φρενὸς ἐχ φιλίας τί ποτ᾽ “εἴπω: 1515.ϑ 

Κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων, 

1455 "Ὥμοι μοι, χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον, ἄντ. ς΄ 
4Δολίῳ μόρῳ δαμεὶς. 
Ἔκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 1550 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΦΞΣΤΡΙΑΙ 

Οὐτ᾽ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον ἀντιούστ. β΄. 
τῷὸδς γενέσϑαι.. 

1440 οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἄτην 
οἴχοισιν ἔϑηκ᾽ ; ᾿ 
ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν 1595 

τὴν πολύυχλαυτόν τ᾽ ᾿Ιφιγινείαν 
ἄξια δράσας ἄξια πάσχων 

ν. 1428. προςβαίνων εη. ΕἸ. ΕΟΨ. ᾿ 

ν. 1129. πάχνᾳ δι. Ηδυπι. Ψυ]α. πάχνα.. ν οδὲ 

Ψ, 1430. Ομοτὶ ρογβοπδηι χοροί Υ. ΜᾺ 

Ψ, 1441. 5ἴρπαπι ἐλφολάγ οι ἐέ τρ ααοᾶ ν]ΡρῸ ἀυδεν: αὐάτάϊε 
ΠΟΙ (Ζ, ϑ ᾿ 

Ὑ. 1148. πολυχλαύτην οπιῖθ80 τ΄ οομΐ. Ρ. θυο ποη ΟΡυ5. Ψιάο 
(ΟΠ 1}. : Ὗ 

Νν. 1448 54. ᾿Ιφιγενείαν, ἄξια δράσας 6}. Ὠᾶ. δχ 6δη, Ηδιη. 

᾿Ἰφιγενείας ἄξιας. Μαϊρ. Ἰφιγένειαν ἀνάξια, αυοα οἱ ἐνῖροξ δέ οοι- 

ταπιρὶί τηϑίγαμα. ϑοϊθέ αὐἰάθιη ΟΥ̓ ΕΙρὶ υἱ{Ππ|ᾶ . ΒΥ} ἃ ἱπ νοῦο 
᾿Ιφιγένειαν, υἱὐ Εὰτ. ὀρ. 4]. 90.: 566 νοίοιαί ΑΘΒΟΙ 18 ἐμ 8πᾶἃ- 
Ρδοϑίϊβ αὐἱ ἐογιια ογΐοα μοβίία ργ.Ὸ ἐρὶοᾶ ἐφιν εἶ 

ν. 1148. φροντίδος ει. ΕἸ. 

ν. 1449. εὐπάλαμιο» εἰν, Ρ. εὐπάλαμνον νυ]ρ. 

, 2 
[) ν 

ὑ. 1400, πιννόντος οπι, Β], Ψω]ᾳ. πέενοντος. ---- ὅπα. 

Ψ, 1462. ψεχὰς νὰ]ρ. 1)4. ὁοπὶ, ψωτάς, Αἱ νἱᾶς δᾶ ν. 520, 

: ἢ | αῸΝΪὮὨ 
ν. 1403. δίκη νη]ρ. δίχᾳ Ἐ, Δυνδί, οοπὶ. δίκην. Αἱ ποὴ ἀϊ 
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1445 μηδὲν ἐν “Διδου μεγαλαυχείτω, 
ξιφοδηλήτῳ . 

ν ϑανάτῳ τίσας ἅπερ ἦρξεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿μηχανῶ φροντίδων στερηϑεὶς ν στρ. ζ΄. 
Πὐπάλαμον μέριμναν, 1581 

1450 Ὅπα τράπωμαι, πιτνόντος οἴκου. 
Δέδοικα δ᾽ ὄμβρου χτύπον δομοσφαλὴ 
Τὸν αἱματηρόν" ψεχὰς δὲ λήγει. 
Δίκη δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνει βλάβης, 
Πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι μοῖρα. 1586 

1455 ᾿Ιὼ γᾶ γᾶ, εἶϑ' ἔμ᾽ ἐδέξω,. ἀντ. β΄. 

πρὶν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυροτοίχου 
δροίτας χατέχοντα χαμεύναν. [540 
Τίς ὁ ϑάψων νιν; 

, ς 7 Ἔ ᾿ Γ 

τίς ὁ ϑρηνήσων; ἡ σὺ τὸδ᾽ ἔρξαι 
1460 τλήση χτείνασ᾽ ἄνδρα τὸν αὐτῆς, 

ἀποχωπῦσαι ψυχήν, ἄχαριν 
χάριν ἀντ᾽ ἔργων 1545 
μεγάλων ἀδίχως ἐπιχρᾶναι; 

΄ 

οἰίαν θϑηγάνειν δίκην; υἷα 1ᾷ αυοᾶ πεδία πὶ οί ποὴ ροίεβέ δοαϊ, ροίεϑέ 
γεΓῸ δοιογα ρ]αάΐαπι, ΟΠεηᾶὶέ ἄυροχ ποι δαί ν5.) Βῖη6 ταίΐοπε: 
νυνἱάθ Οοηϊπι, ϑηγάνεν 6πι,. Ηεγπι. Ψυ]σ. θήγει, αἱ 1188.,) οοπίνἃ 
ἸὩ ΘίΓΌΙ. 

ν. 1484, ϑηγάναισι τι. Ῥαανν, Ἅα]ρ. ϑηγάναις, σοπίνα πιοίΓΠ|, 

Νν. 1455. Ἡδιΐοοῦῖ. βῖσηαπι δὔδιυπηΐ οαϊογοβ. 1} 8πὶ ὑγοΐο- 
Τοπίεϑ δαυοίουϊαίοη, ἴῃ Ψ΄, αθς οογο οὐπίϊη πῃ μτ.. ΒΟΤμ πῃ Ο60 
αἃ ν, 1464. δαβεγι ρίαν οϑέ ἥμ. Ουΐὰβ τοὶ μα] οβί τίϊο . ἀαυτι 
οὐπηΐα 'οἃ βἰηΐ, 486 ορίϊπηθ ἃ ἰοΐο ἐογο ἀϊοδηίαν,, οἵ ἃ} δούθιι 
ἰ(οίο ῥτοϊαία κεἰυΐί νυ. 1810 --- 1388. αὐἱθὺβ τοβροπᾶδης πὶ ποείγὶ “ν, 
1458 - 1466. [}(ἀ46 δ ν. 1406 αὐἰάϊΓϊίηπι ρα πὰ βίρησ ἢ ἃ 
Ἰδοίοτε, αυἱ οὐβδοινανιε πονύδα βίγορ! δα τἰζα., ἀρίδαιθ. ἧπ οὦ 

ὀρὶπαραίαν πονᾶπὶ ἰηίγοάιοὶϊ Ρουβοηδη. Αἱ ποπηΐϊβὶ δὲ δἰπρανδη- 
{αν Πιοπιϊοποτία, δὲ αἰδέεταΐ τποτῈ8. νοὶ ἐοηβη Πα η. νοΐ ΒΌΡΡ]. 
1018. ΤΊεΡ. 1000 Ξηη. 0] ρι'δοίθγοα ᾿μναηἑαπέαν, οὐαὶ ὁ οί 
Εχ δὐΤΌτα. οἵ γε] υμπΐνουξο ΟἰΟγῸ τοβί ποπᾶὰ. νοὶ ΠΡ ἀϊβίν!)α- 

. ρηδα οταίϊο, Ψοναμ να Ἰος ἴοεο οἵδ [)4Ε,. --- εἴϑε μ΄ Ἐ, 
ν. 1451, Ψ].». γῦν ροβέ δροίτας, φυοά γοοσία θπι. ει. ΕἸ. 

Υ. 1400. αὐτῆς ΒΕ. ΨΜυ]ρ. αὑτῆς. 
“9 » ῷ 

ΝΥ, 146]. ἀποχωχῦσαι ἘΦ, υ]ν, ἀποχκωκύσαι, 

ΟΥ͂,, 1403, ἐπιχρᾶναν οἴη. ΒΙΟΓ, Ψαϊς. ἐπιχράναε. 
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Τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἷνος ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑείῳ ἄντ. γ'. 
᾿ 7 4 Ρ 

4465 ,Ξὺν δάχρυσιν Ἰάπτων 
᾿“ληϑείᾳ φρενῶν πονήσϑι: 1550 

ΚΑ ΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 
Οὐ σε προςήχει τὸ μέλημα λέγειν σύστ. γ΄. 
τοῦτο" πρὸς ἡιιῶν 
χκάππεσε, χάτϑανε, καὶ χαταϑάψομεν 

1470 οὐχ ὑπὸ χλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴκων, 
αλλ᾽ Πγιγένειά "ων ἀσπασίως 1655 

ϑυγάτηρ ὡς χρὴ ᾿ 

πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠχύπορον 
πόρϑμευμ᾽ ἀχέων 

1475 περὶ χεῖρα βαλοῦσα φιλήσει, 

ΧΟ ΡΑΔΩ, 
"Ὅνειδος ἥκει τὸδ᾽ ἀντ᾽ ὀγείδους. ἄντ. ζ΄, 
Δύςμαχα δ᾽ ἐστὶ χρῖναι. 1561 
(βέρει φέροντ᾽ , ἐχτίνει δ᾽ ὁ καίνων,, 

Μίμνει δὲ μίμνοντος ἐν χρόνῳ Διὸς 
4480 Παϑεῖν τὸν ἔρξαντα. ϑέσμιον γὰρ 

Τίς ἂν γονὰν ἀραῖον ἐκβάλον δόμων : 1565 
ἈΚεκόλληται γένος προςάψαι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑά. . " 
Ἵς τόνδ᾽ γῆρα ξὺν ἀληϑείῳ ἄντιούφε. γ΄: 

χρησμόν. ἐγὼ δ᾽ οὖν 

4148 ἐϑέλω δαΐμογυ τῷ Πλεισϑενιδᾶμ᾽ 

Ψ. 1404. ἡμ. Βἷρῃατῃ δᾶὰϊί Ν,, ἄθ 408 τὸ ἀϊχὶ δᾶἂνν, 1455, 

Ὗ..1105. δάκρυσιν 6ῃῃ. Ρ, γυὶς. δακρύοιν. δακρύοις Ἐ, 

Ὑ. 1461, όὑτε Ἀ 

Ψ. Ιᾷάτ0θ. Ἰιαουπαρ 5'ρηθπι ἰπίον πη οὐ βϑαυθηίθην  ν ΘΓΒῈ πὶ 

γνοπυηΐί ϑἀϊ!ίογοβ, αὐδ8ὶ ἄπο εχοϊ ἀἰββθηΐ νοι 81:8.) υἱ φαΐ ἸΟΏ ρα 5 
Εἰ( βΒγβίθηιδίθ ποβίνο δι ϑυβίοιια ν. 1488, Αἱ πουὰθ δὰ βοηβὺηι 
ἄρορί ααυϊάααδιη., πθαᾳὰθ ϑἰσηιαπι σα πμᾶθ ΤΘΡΘΥ μιν ἰμ ἰθον ἰίααυ 
εὶς ἜΑ ἰορὰαπι παροΐ ᾳαὐοὰ ΑἰἸΧῚ δὰ γν, 1417, 

Ἱ͵ 1411, Τριγένειά νὰν δν δίβη], Ψυ]ρ. ἘΗΝΝ ἕν᾽, 

ν 1410, χεῖρα Ἰ|ρυῖ, Νοβοῖο αὐἰὰ 910] νοὶ οὐϊίογο. απὶ 
ρφουγίσυμν χεῖρε, αὐυᾶϑὶ ἀἸοὶ πρὴ ΡΟΒ8Εί : ἄθ) Δυπὶ ἀπ ἡ βο!α κοινὰ 
κῃ αὐ: ἀϊο τ 6 απ ἔν ὁδί, --- φιλήσεν οιι, ΑἸ} 6 56}}, φιλήσῃ ΠΣ 

. 145], ἀραῖον θη). οι, Ψυ]ρ. ὁζον, 
; 

ἄμ». 
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ὕὅρχους ϑεμένη τάδε μὲν στέργειν, 1570 

δύρτλητά πὲρ ὕνϑ᾽ " ὃ δὲ λοιπόν, ἰώόντ᾽ 
ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν 
τρίβειν ϑανάώτοις αὐϑένταισι, 
χτεάνων τὸ μέρος βαιὸν ἐχούσῃ 
πᾶν ἀπόχρη μοι καλληλοφόνους 1675 

μανίας μελάϑρων Ἐφ λουσῇ. 
4 ΙΓΙΣΘΟΣ 

Ἶ φέγγος εὗφρον ἡμέρας δόλος, 
Φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαύρους 
Θεοὺς ἄνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἄχη, 

᾿Ιδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις ᾿Ερινύων 1580 
Τὸν ἄνδρα τόνδε κείμενον φίλως ἐμοί, 
Χερὸς πατρῴας ἐχτίνοντα μηχανάς. ͵ 
᾿Ατρεὺς γὰρ ἄρχων τῆςδὲε γὴς; τοῦτον πατήρ, 
1]ατέρα Θυὲέ ἐστὴν τὸν ἐμόν, ὡς τορῶς φράσαι, 
Αὐτοῦ τ᾽ ἀδελφόν, ἀμιίλεχτος ὧν χράτει, 1588 

᾿Ηνδρηλάτησεν ἐκ πόλεώς τε χαὶ δόμων. 
Καὶ προρτρόπαιος ἑατίας μολὼν πάλιν 
λήμων Θυέστῃς μοῖραν εὕρετ᾽ ἀσφαλῆ, 
Τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον αἱμάξαι πέδον 
αὐτοῦ. ξένια δὲ τοῦδε δύςϑεος πατὴρ . 1590 
᾿Ατρεὺς, προϑύ ὕμως μᾶλλον 7) φίλως, πατρὶ 

Τωμῷ,, χρεουργὸν ἦμαρ εὐϑύμως ἄγειν 

Δογῶν, παρέσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν. 
ἃ μὲν ποδήρη καὶ χερῶν ἄκρους κχκτέγνας 

1483, ἐνέβη 1ἰθν1, Ἠδετηι. οοπΐὶ, ἐγέβης. αὐ ποῖ ΟΡαΒ: 
νι άς (οηλ. 

Υ. 

ν: 
ΠΥ. 
τιν. ΠΡ, 

Ὑ- 

ων 
1485, ἢλειοϑενιδᾶν Ε', , Ξ 

1486. ϑεμένη ἘῚ. ϑεμένα Υ.. φεμνρν Ἐ᾿ 
1181. δύςπλητα ΕἸ, --- δ δὲ δι, 15. ὕο58, νὰ. ὃ δέ. δὃδέ Ἐ, 
1489, Ψειβυμι Οπὶ. Ἐ, 

1491. μου κἀλληλοφόνους 6]. ὕπιε: μον δ᾽ ἀλληλοφ. νυ]ρ. 
χαὶ γεβρίοι νοῦεπὶ τε Ροβέ χτεάγνων. 

Υ. 
ν. 

1495. ἄχη τὶ. Οἱ, δὰ ν. 1112, ἄγη εομΐ. Αὐγδέ. 
1498. χειρὸς ΚΕ, 

ΨΝ. 1601. αὑτοῦ δι. 081}, Ψα]ρ. αὐτοῦ, 
Υ. 1009. παιδείων ΕἸ, Ε, Ψα!ρ, παιδίων, Οἵ. ν. 1162, 

" 
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ἼἜϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδραχὰς χαϑημένους. 1595 
"Ἄσημα δ᾽ αὐτῶν αὐτίκ᾽ ̓  ᾿ἀγνοίῳ λαβὼν 
ἼἜσϑει βορὰν ἄσωτόν, ὡς ὁρῷς, γένει. 

Καπειτ᾽ ἐπιγγοὺς ἔργον οὐ χαταίσιον . 

1515 "Ωιμωξεν, ἀμπίπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγῆς ἐμῶν, 
ἹΜόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται, 1600 
«““άκτισμα δείπνου ξυνδίχως τιϑεὶς ἀρᾷ, - 
Οὕτωξ ὀλέσϑαι πᾶν τὸ Πλεισϑένους γένος. 

Ἔχ τῶνδέ σοι πεσόντα τόνδ᾽ ἰδεῖν πάρα. 
1620 Καγὼ δίχαιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς. 

Τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δέκ᾽ ἀϑλίῳ πατρὶ 1605 
“Συνεξελαύνει τυτϑὸν ὕντ᾽ ἐν σπαργᾶνοις. 
Τραφέντα δ᾽ αὖϑις ἡ δίκη κατήγαγεν. 
Καὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὦν, 

1525 Πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυςβουλίας. 
Οὕτω χαλὸν δὴ καὶ τὸ χκατϑανεῖν ἐμοὶ 1610. 
᾿Ιδόντα τοῦτον τῆς. ΡΟΣ ἐν ἕρχεσιν. 

ΧΟΡΟΣ 
ΑἸϊγισϑ᾽, ὑβρίξειν ἐν κακοῖσιν οὐ σέβω. 
Σὺ δ᾽ ἄνδρα τόνδε φὴς ἑχὼν χαταχτανεῖν, 

1580 Μόνος δ᾽ ἔποιχτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον" 
Οὔ φημ ἀλύξειν ἐν δίχῃ τὸ σὸν χάρα 1615 
Δημοῤῥιφεῖς, σάφ᾽ ἴσϑι, λευσίμους ἀρᾶς. 

ἍΤΓΕΙΦΙΘΟ ἌπΠ τυ 
“Σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρῳ προςήμενος 

᾿ - 

ΝΟ 1511. Ψυὶρ. χκαϑήμενος,, ἀποὰ Βεπβαπι Ψ ΘΙ ΒῚΒ ΟΠΊ ΘΠ Ρετ- 
νεγηί. Θποα 4αὺπὶ ν᾽ ἃ ϑϑοηΐ, νατὶα ἰφῃ ανοτ αἵ ἔμ 6. ΡΓΕΙαΘ: ἔχρυπτ᾽ 

-- ἄνθρακας Ὑγτνλ, ἔκρυπτ᾽ ἄνω Θεὶς -- -- καϑημένοις Οάβδαν..ς 
ἄνευϑεν ΒΙοπΙΓ, εὔϑρυπε᾽ Ηοτπηι.: ρυδοίοι. 68Π|. 486 ὈΥΓΟΡίου 50- 

Ηἰίαπι Πἰογάγυπ ὁ εἰ οὐ Ρδιυπιαΐα(οππὶ ον εβίπιᾷ οδέ οπθηθαίο : 
καϑημένους, αὐὰθ 5Β014 β6ηβι! βαΐζίεἴδοϊί, Ψνὶάο ὕοπι, Αυοἂ 14- 
οὐπδῖῃ δηΐθ ᾿ηῸ νΟΥΒᾺΠΊ βίδα Θ΄ αι οοηδοηΐ ἨΘΥ πῆμ 5. δὲ Ὑἴ᾽6]- 
Ἰααθύιβ, Ἰιΐσ αἴιϊ 6 πὶ Ῥτορίει πη ταί Βα οί πλ ππ]}}]0 ΡΥ ΘΠ ἶπ 6 
ἀεί ρϑίαπι: ΟΠ πιᾶρηΐ ποι θηΐί! νἱάοίαν πᾶθο γαίίο, σα ἦς 

Τηγοβίς ἃ)» 60 πᾶς Ἰοσο, υὶ ἴμ {6 σοι απ. δέ, ταὶ αΐμιο ρΘϑϑὶί ἄυ- 
Ῥὴατὶ, Νέαὰο 710 ἰδ ν ΘΙ ΒῸ8. ποβίου ἀ Τηγοβίο ἀϊοία5. 6859 Ρο- 
ἰε9έ, ἰίδαιι6 ἴῃ 118, 4π86 ΦΧοϊἀϊπβοηί, 6 μοβδοί, αυϊᾶάθηι δχ]ε υἰέαπι 
6886 ποναπηι ΠΠαἃ 80} 16 οί Π]. 

ν, 1518; ἀμπίπτει - - ἀπὸ - ἐμῶν 6ηι. δία), ΨιΠρ, ἂν, “πίπτει 
δ᾽ ἄπο σφαγῆς ἐρῶν. ἀπὸ Ε΄. ἡ 
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Κωώπῃ, χρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός: 
1585 Τνώσει γέρων ὧν, ὡς διδάσχεσϑαι βαρὺ 

Τῷ τηλικούτῳ, σωφρονεῖν εἰρημένον. 1690 
“Δεσμὸς δὲ καὶ τὸ γῆρας αἵ τε νήστιδες 
Δύαι διδάσχειν ἐξοχώταται φρενῶν 
᾿Ιατρομάντεις. οὐχ ὁρῷς ὁρῶν τάδε; 

1540 Π]|ρὸς χέντρα μὴ λάκτιζε, μὴ παίσας μογῇς. 

ΧΟΡΟΣ. 
Γύναι, σὺ 'τοὺς ἥκοντας ἐκ μάχης νέον 1625 
Οἱχουρὸς εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύνουσ᾽ ἅμα, 
᾿Ανδρὶ στρατηγῷ τόνδ᾽ ἐβούλευσας μόρον; 

Α1ΓΙΣΘΟΣ. - ᾿ 

Καὶ ταῦτα τἄπη χλαυμάτων ἀρχηγενῆ.- 
1845 Ὀρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις. 

Ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾷ, 1650 
“Σὺ δ᾽ ἐξορίνας ἠπίοις ὑλάγμασιν 
᾿ξῃ" κρατηϑεὶς δ᾽ ἠμερώτερος φανγεῖς. 

ΧΆΡΟΣ; 

Ὡς δὴ σύ μοι τύραννος ᾿Αργείων ἔσῃ, 
1550 Ὃς οὐκ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον," 

δρᾶσαι τόδ᾽ ἔργον οὐκ ἔτλης αὐτοχτόνως; 1685 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
Τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναιχὸς ἦν σαφῶς" 

Ν, 1511. σιϑεὶς ἐρᾷ Νεπ, 

ν. 1518. ὀλέσϑαι επι. Ρ. Ψῶυϊς. ὀλέσϑη. 
ν. 1621. ἰδόντε Ε, ; 

Ψ. 1629. τόνδε φὴς επι. Ῥδανν. δας. τόνδ᾽ ἔφης, 4υο ονοτίϊ τ 
οδοβυνα εἰ αἰβία ποίαν νΟΥΒ5 ἱπ ἄσα5 {τ ροᾶϊδ5. 

ὟΣ 1.536. ἐπακτὸν «6π|. Οαβαὰ}». Θυο πο ορυβ. 

ν΄. 1531. δεσμὸν Ψεη. ΕἸ. : 

Ψν. 1540. παίσας 5601. Δ5, Οοἰίίηρ, δὰ Ρίπῆ, Ρυίΐ, ΠΟ ἤπ, 
Ψυ]ρ. πήσας. Ροῖβ. σοπὶ. πταίΐίοικς, 56 ορίϊπιο δὰ βοιβαπι 86 ἰνα)οΐ 
παίσας, ατὸ ΧΡ! σαΐατ ΠΠπἃ λάκτιζε. 

Ν, 1541, τοῦδ᾽ ἥκοντος οοηΐ. Βίδη]. Θὺὺ ποπ ορὰξ; νἱᾶς 
ΟΟΠΙΠ]. ᾿ , 

Υ. 1ὅ48. τῶδε βουλεύσας ΕἸ. 

ΜΝ, 1041, ἡἠπίοις ᾿ἰυτὶ, ἠπίους σοπὶ, Ῥααν,. νηπίους σοηΐ. ΙἀςοΡ. Ἀ 
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᾿Εγὼ δ᾽ ὕποπτος ἐχγϑρὸς ἦ παλαιγενής. 
Ἂχ τῶν δὲ τοῦδε γρημάτων πειράσομαι 

1555 “ρχειν πολιτῶν" τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 
Ζεύξω βαρείαις οὔτι μὴ σειραφόρον . 1640 
Κριϑῶντα πῶλον" ἀλλ᾽ ὁ δυρφιλὴς σχότῳ 

«Τιμὸς ξύνοικος μαλϑαχόν σφ᾽ ἐπόψεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
Τί δὴ τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς καχῆς 

1560 Οὐκ αὐτὸς ἡνάριζες; ἀλλὰ νιν γυνὴ 
Χώρας μίασμα καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 1645 
"βχτειν᾽. Ὀρέστης ἀρά πον βλέπει φάος, 
Ὅπως χατελϑὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχῃ 

᾿μφοῖν γένηται τοῖνδε ἀφρρμάνς φονεύς; 
ΜἉΓΙΖΣΘΟΣ 

1565 ᾿“λλ᾽ ἐπεὶ δοχεῖς τάδ᾽ ἔρδειν καὶ δ λέγειν, γνώσῃ τάχα.. 

Εἶα δὴ φίλοι λοχίται, τοὔργον οὐχ ἑκὰς τόδε. 1650 
ΧΟΡΟΣ 

Εἴαᾳ δή, ξίφος πρόκωπον πᾶς τις εὐτρεπιζέτω. 

ΤῪ γγ:..} ἢ ἐπ. ἢ. ἘΠῚ; ἦν σοὶ. (αηΐ, τἢ οοπΐ. ΒΤ {2Ζ. 

Ρουβοηΐ εἰποηδαίίοηθι Ργοραί παρῆν απο 6 ἸΣρτου ἀπ πάρει τοϑίϊ- 
ὙΜΑ͂Σ ΚΩ͂Ν σιν, 528. -- Ραμποίαιη μοϑέ ἐχθρός Ε᾽, 

. 1854. ἐκ τῶν δὲ 6δηι, 'δίαι!. ἐκ τῶνδε! τοῦδε ἡ. ἐκ τῶνδε, 
ἰϑετς ΓᾺ : ; να 

ν. 1586. οὔτε μὴ Ἰεῖ, οὔτι “τον οοπΐ, Ῥάσν; 40 11] ορυϑ. -- 
οεερκφόρον ΕἾ, Ε΄ γα]. οειρκηόρον,. Μιὰ δ ν. τῖ4, σειραφός 
(ον οἱ χῳοιϑιώντα πῶλον οχ ᾿ς ΔΌΒΟΒΥΠ 060 εἶταί ΡῸ]]. ΤΠ 24; 

ν. 1857. διςφιλὴς σχόϊιῳω 6π|. Ῥεα 5. ΨΌ]Ρ. χότῳ, “δίδηϊ, 
δυςιλεῖ κότῳ. Αἱ ἔδιηὶ μρίΐὰ8. 4 δπηὶ σα! ο΄ οδί νοσάθαϊαηχ δὺυς- 

φιλής. «αὐυοΐ δεβίσηαί ἠοῖ ἰἰ φορά ἀϊδρ!ίοοί, βεἃ φαρᾶ ἱμνίβαπι 681 
εἱ οὐϊοδιμ. Οἵ. 6. 10,58. 

ν. 1500. τὲ» δ, Ἠδθδίι, Ὑυ]ρ. οὖν: τῇαοά Ροίᾳεί Ἂχ ρ]σανὶ: 
«αϊδη!ϊ νίγαμι ἱπιερέροϊδβί! βοϊὰ5, 5οὰ δου πα] 161 
ἰβία. ΔυΠΠΠ,. ΑΥ ἰμ86 Βοιη51 Τὶς Ἰμίθγρυο 5. τη 816 Ποὺ 586 να 6 16, 

αυ8 κι ἐμίσουν [6.10 φαϊάον Δορ κα 5. οδοάᾶϊ, 

ν. 1:06. Βππο εἴ βοφυδθηΐίομι νουύβαῃ Ὁπονος (εἴνυέ Ψ,, το ]!- 
4υ8 ἰΐία., υἱϑ ἴῃ τοΧχέα ΘΧ] θυ, ἀϊπίγ θυ θη5. Δρρανοί οὐἀϊμϑιι ἔα 888 
(υτυαία πὴ, (416 γνΘΥΒἢ ΘΧοϊ 5886. ρυίανογις μ᾽ θυ 6.7). ΡΥ ΠΏ 
Αορίβιννο, βοουπάπῃν οἴονο αϑϑὶσπαηίοβ, {πὶ Δ Ο  ἃ ἢὶ ρΡόηθμηΐεβ, αυ8 
οΧοϊδεν ΔορΊδίἢ νευβὰβ᾽ ΓΙ ]ΊΙ͂αυα αἱ 05. Αἱ ποὴ τοί αἰεὶ λόχον 

οἵ λοχίτας εκὶβέϊπο δὰπὶ οἴου απιὶ, αἱ πο ΟΧ ἢ] 11 5... ν 6] ἐπ 
Αἴαες Θορποο δ, σοπιροβίί 59. οδ΄. Ψογαπ ἀϊδί τὶ θυ (ομ 6 αὶ νάϊ Βα- 
{πϊὰ5, Ἰ)05 ἰμἰ10 νον βὺ8 Ἰσαυσέαν Αφοίδιμαδ, αὐ ἔνθ ν, 1518. 544. 
εἰ ὧαἱ ΟἸγΙδεη)ηθδίγα ἴῃ ἢη6, 
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ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
᾿άλλὰ χἀγὼ μὴν πρόκωπος οὐχ ἀναίνομαι ϑαγεῖν, 

ΧΟΡΟΣ 
Δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σε" τὴν τύχην δ᾽ 

ἐρούμεϑα. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 

1570 Δηδαμῶς, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν καχά, 
᾿λλὰ χαὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέ- 

ρος" 1655 

Πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ ὑπάρχει" μηδὲν αἱματώ- 
μεϑα. 

᾿ ΣΣτείχετ᾽ ἤδη δ᾽ οἱ γέροντες πρὸς δόμους πεπρω- 
μένους, 

Πρὶν παϑεῖν. ἔρξαντα χαιρὸν χρῆν τάδ᾽ ὡς 
ἐπράξαμεν. 

1575 Πὶ δέ τοι μόχϑων γένοιτο, τῶνδ᾽ ἅλις γ᾽ ἐχοί- 
μεϑ' ἂν, . 

“Ἔαίμονος χολῇ βαρείῳ δυςτυχῶς πεπληγμένοι, 1660 

Ψ. 1568. χἀγὼ μὴν τ, Ρ. οομῖ. μην κἀγώ, υὑξ σαθβυγδπι 
γνευβαὶ ἰπξογαί; δηιθάαιο εἰ θρϑηβ, 5ε ἤο ΠΘΟΕββαΓ δ, 

ν΄. 1869. ἐρούκεϑα Πἰμγῖ, ἐρώμεϑα δ. ϑεϊιᾶί;, αἱρούμεθα 
δι. Οδπί. ἑλούμεϑα οομΐ, Βίερ!ι, Βομα δες Οππΐᾶ; ἰΐίδαιι6 
ΧΙ αὶ νυ]σαίΐδιν πιοπάἄοβαηι, ααΐα νὶχ ἀἴβοεῦη! μοίεβί, φαϊάηδηι 
τοὶ ααοτ παι ρτῸ δα. βυυβί θη άπ 511. Εδο πα ργορίοδι β᾽μ  Π {ὰ- 
ἀΐπαπι βοηὶ νἱ είν διμθηβαίϊο αἱρούμεθα. Οἵν δαρμρ!. 880; τύχην 
ἑλεῖν, ἀἰβου πιθ Βα πδ΄ 69) διβοίΐρογθ, ΒΒ. 1 ΓΘ, 

Μ. 1510, δράοομεν Ἐ'. 

Ψ, 151|. τῆν οἴ, 50 Ζ. ΨΜυϊς. ὅ ἔρως. 

ν. 15:2. ὑπάρχει 6π).. Ρ.Ό Ψυϊ]ρ, ὑπάρχε. - αἱματώμεϑα εἴα. 
σαῖς Ψυ]ς». ἡκατώμεϑα. 

. 1513. ΕΧΙΡΟΙ δηγθηδαί Ο ἢ 6 πὶ ΒΙοπΙ οι ἀϊ!, 4186 ΡΓΟΧΙτ6 

ῥῆγθα, ἃ ᾿ἰεγὶβ νυϊπαίαο: στείχετε δ᾽ οὗ γέροντες πρὸς δόμους πέπρω-- 

μένους τούςδε, ἭἬος τούςδε, φαοᾶ 5εη5}} εἵ πιεῖτο δἠνοιβαίιγ, γοοίθ 
οἰδοθγυηΐί εὐποτεβ, θαι οί 118, εἰὰβ οατὰ μαῦρο ᾶα, τ! [Ιἰίίο, 
ὁοπηὶ. Ρ. στείχεϑ᾽ οὗ γέροντες ἤδη. ΜΙΗΐΙ ρτουαίατν εἰ θι ἰατϊο ΒΙοΩι- 

- Βοίαι!, αυΐα Βοϊεηέ ΠἰργαγὶΣ ἐμ πᾶ ἐξαχοθάϊα δὲ (ογο. θ.0 μοβίίιηχ 
ἘενοοαγΘ ἴῃ 5δοιμμ πὴ. 

ν. 1511. ἔρξαντες ΕἸ, 

Υ. 15τῦ, τοῦ Εἰ]. μορεηᾶαπι νἱἀοίαγ τῷ, ᾳυδηηαδηι ἔεγτὶ 
Ροίεοβί νυϊραίδ. εν 

ν, 1ὅτό6. χηλὴ ΕἸ. Εν, φυοᾶὰ διγδη ἀαίΐοα ἰηίγαβαθπι νἱἀοίυγ, 

χηλὴν οὐ. ἀϊουι {ὐααῖοῖ αἀνίαια ἀσαεαν; Ρειβ. 208, ΚΌρῃ. Αμΐ. 
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ὯΩδ᾽ ἔχει λόγος γυναιχός, εἴ τις ἀξιοῖ μαϑεῖν, 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

᾿Αλλὰ τούςδε μοι ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπαν- 
ϑίσαι, 

Κἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους, 
1580 ΖΣώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν, τὸν χρατοῦν-. 

ἜΣ τα ἢ 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὐκ ἂν ᾿Αργείων τόδ᾽ εἴη, φῶτοω προςσαίνειν 
χαχόν. 1605 

νὰ ΤΙ ῚΞΞΘΟΣ, 

᾿4λλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις Ἤκιν ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὔκ, ἐὰν δαίμων Ὀρέστην δεῦρ᾽ ἀπενύκνα μο- 
λεῖν. 

ΑΠΓΙΣ ΘΟ Σ. 

Οἵδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

1585 Πρᾶσσε, πιαίνου μιαίνων τὴν δίχην" ἐπεὶ πάρα. 

ΑΙΓΙ.ΘΟ Σ. 

Ἴσϑιμοι δώσων ἄποινα τῆςδε μωρίας χάριν. 1670 ἀξ ταῦ 

1003.) ποάι6 3186 865} Οὐπὶ ΑΥ̓͂ σΟΥρΑΓΔίαΣ σοπΐα8, δαίμονος 
χολῇ ἨΠΗ] εδί μπἰβὶ ἃ ρεπῖὶο ἔζδίο, 

ἵν. 1519. ϑαίμοιος εἰν. Οδβδυν. γυὶς. δαίμονας. 

ν. 1580. υ]ρ, ἁμαρτῆτον κρατοῦντα ΠΏΠ1Ὸ Ἰασυ πῶς ἱπᾶϊοϊο, 
Σ Αᾷ πιαγρ. Αβὶς, Ἰορίίατ ἁμαρτῇ τὸν, αποὰ ἔοτγίαββε νθυπηι θέ, βεὰ 

Ρτορίεν ἰασυπδηι εχρ]οατῖ πόφαϊέ, πραῦο 88 Ρρδιεί, «υοποῦδ 
(απ ἔεγγὶ ροββὶέ δ. [Ιἰαᾳ6 βογῖρϑὶ, αιοᾶ το] αἱ οἀϊίοτοα 6 σοπ- 
ἰεοίατα Οδβαυ)οπὶ, --- ]δοιπᾶ νθ06 λοιδορεῖν δχρ]θίυν ἰπ παι. 
Α5κ. Μ|ΠΕῈ ροίΐυᾳ νι ἀείυν εχοϊαίαθε πῶς πρέπειν νΕ] (α]ο ται]. 
ῬΙυΓΟ5Β ἄθ6856 ΥΟΙΒΙΙΒ ΠΟΙ ρᾳῖίο, ατἴὰ εἰἰᾶπὶ ν. 1088, εἰ 1089, ἰπ ἤμπθ 
οχοίαϊέ νει, ααπὰ το] αι θ6 6. 86 Ἰια))ο δ ηΐ, 

ν. 158]. προσαίνειν Ψ, 6 ἱγρορταδρίοο, αἵ ἀνα ΟΥΓΟΥΟ, 
προςσαίνειν Ε, 

Ν. 1082, ΟἸγίδεπιπεδίνας νϑλβυπι {υἰυαϊξ ΕἸ,, Αορίϑίμο Ἐς Υ, 
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ΧΟΡΟΣ. 

Κόμπασον ϑαρσῶν, ἀλέκτωρ ὥςτε ϑηλείας πέλας. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

Δὴ προτιμήσῃς ματαίων. τῶνδ᾽ ὑλαγμάτων" ἐγὼ 
“Ἀαὶ σὺ ϑήσομεν χρατοῦντε τῶνδε δωμάτων χα- 

λῶς. 

ν΄. 1587. θαρσῶν, ει. Ρ, Ψυρ. θαῤῥῶν, --- ὥςτε 6πι. Βίδηϊ. 
Ψυ]ς, ὥςπερ. 

ν. 1588 84. ἐγὼ εἴ χαλῶς νυϊρο ἀσβυπέ, 4ᾳὰδ6 νοσϑυυ]ἃ 6 30" 1 
Βυρρίεν!ε σδηίοευβ. ἣ 
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ΟΟΜΕΝΈΤ ΑΒΠΠΙΝ, 

Ῥ οϊοκο ν, 1. 389 Ἔχ] θοίυν Θοταπι, αυΐ Αγ 485 ρΡἱοίδίθ οο]απέ, 

αχβρθοίδίϊο αἰβουϊην πὶβ, φαοὰ πιᾶπθδέ ἀομπιὰη]., πηοᾶο Ἰδϑία οὐ βρεπὶ 

νἱοίονϊαθ, πηοᾶο {γ5(18 ργορίθυ. οοπβοϊθηί8πι ΟΥΙ πη πἶ8, 40 ἱπ δθ4ϊ]- 

"»ὰβ Ἰαίοαί, Αδᾶάϊαπι ᾿ιαθίίαβ ᾿πίο!]!] οὶ 6. σεῦ ἴαμα: ᾿ίαα 8 

ΟΧ δὸ βούναπι οἱορὶέ ρορία, αὶ ογαίϊομα δὰπὶ οβίθιδογοί, αὖ 'π 

ΟΒοερμογὶβ ἐμοσΒ 6 ΒΟΥ ΑΒ οοιηροβίία5 ἔδπη δ νὶο65 δρὶέ. αυ0- 

πίαπι ἱδΐ οπιπΐα ἴπ ἀϊτί πιο ἴρβ8 ἄρπιὰβ οοπαϊ(ἰοη6 νευβδηΐατ, 

αυυσπῃ ἰπ ποβίτα ἐγαρορᾶϊα οἰοσαβ 6 βϑηδίου θυ σοπιροπίία5 Γ6ηὶ 

αυδδὶ σοΥαηι ΡΟρΡυ]Ὸ δοίδπι ἀειημοιβίγεί, ϑαγνὰβ 1116, ρίὰβ ἴῃ ΧΘΡΘ ΠῚ, 

πεαὰβ ἱπ ΓΘρίπ88}), ᾿ἰοθί οὐἱ πη ἷδ ΓΘᾶπι.. ἱπιρίαβ, Βρθου]δίου ἱπ ἰθοίο 

δεάϊυπι βίρηαπι ἴδοὶβ Ἔαχβρθοίαί, αὰὺ Ττοῖδα δχοϊάϊαπιὶ 56 ροτίοεπία- 

ΓᾺΠῚ 6856 ΡοΙϊοϊΐα5 οταέ Αρᾶπιθπιπο, ὨὈαρ]ΐοθηι ηααδβέαβ ΤῊ ΒΘ Γ 811, 

πὶ ἴῃ πιο]εβίϊα οὐυβίοδϊαςρ ἔχπὶ ἰπ σοηᾶϊίίΐομπα ἄἀοιηι8 Ροϑἰίαπι, ἤμπδηι 

αἰὰβ οχβρεοίδί, βἰ πη ]δο 5ίρπαπι 1ΠΠπἃ ἀρρᾶγεαί. Αρρδτγοί: 40 ἔαοίο 

ΒΙΌΣ ραγιίου δέ νυαρίδθ ἀοπιΐ ἕο οἰ (αίθι τ ϑβίλαΐαπι΄ ορὶπαίαν ἤοιο 

Ταρὶβ δπΊ δι 15951 108, 

ν. 1 -- :2]ς Οοπέϊηραί αἰ πᾶπὶ ΤΣ ἤπῖ5 Παΐὰ5 πιο] θϑέϊαθ ρο- 

δἰίδθ ίὰπὶ ἱπ ποοίυγπὶβ ἔατα ἐπ ἀο]οῖα ἂθβ {υγυνἱδ ἀοηιο.- 

Βίϊ ΟἿ 5. 

ν. 1 --- 11, Μο]ϊοβίϊα θχουθίδτα π. ΡΘῚ πιυϊίοβ ἰᾳπὶ ΒΠΠΟῸΚ 

ΟΟΠίθμιρΙΟῦ ἀαδθαυδθ ἵπ οοαῖα οοπβρίοϊμπίαν (ν, 1 -- 7): αἴ ἴῃ 

118. βίβ πὰπι ἐχοίβαμι Τιγοΐαπι παι (ἰαίαταιη ΟὈΒΟΓγ 6 Π), ἴσπθιβ ἃ γδρίηᾶ 

(ν. 8 Ξ 11)» 

Αδβοι. Ὑταν. Το]. 1. ῬῸ ΤΙ γ 
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ν. 2. φρουρᾶς ἑτεέας μῆκος] μδ᾽ Ἰομκἰέυ ἃϊ ἢ 6 ἢ 8 - 

ἢυδε νι! δ6. ροβοὺ Πἰθογαίϊοποπι (αἰτῶ ἀπαλλ.). ΐὰ ἔδῃὶ οϑέ 

ΟΧ 4υὺ ἄσρο5. ἱπηρϊοτανὶξ, αἵ Πρ ον διθίαν, μῆκος ἀϊοέαμι αὐ χρόνον: 

τὸν μακρὸν χρόνον Ροιι, 445; τὸν πολὺν χρ. Απ. ὅ19; τὸν πρὸ 

τοῦ χρ. Ἐπὶ, 462; εἔ βἴηϑ αὐίΐουϊο πολὺν χρόνον ἔχεισϑε Οἱ, 968 ; 

τείνοντα χορ. Ῥειβ. 64; δαρὸν χρ. ϑυρρὶ. ὅ16, 511 γνίΐομα ἄϊ- 

εἴυπι: εἰπέ μοὲ μὴ μῆκος. ἀλλὰ οὐντομα δορὶ. Απί, 446, Οἱ, ἱν- 

898. Ρδιυπι γΓαϑοίθ 5010], πόνων τῶν χατὰ τὸ ειἦκος τῆς ἐτείας 

ἀδολιοῦε: ΠΘήὰ 6 δηΐηὶ 06 Β6η8ὰ ἀΐοὶ μοίεβέ μῆκος, αἶδὶ 16 υΐ δᾶ 

γε απ Γοίογαίυν, Θυοᾶ 0 Α1115 μῆκος δᾶ ἐχείας τοϊογίυσ ; νἱρὶ- 

Ἰΐδθ ἀηπιδα Ἰοηρϊίααϊηθ., 00 πιᾶ]6 56 μα εί; πη βὶ δαάϊία ἰοῃρἱ- 

(υἀ:}}}5 ποίϊοηθ ποίΐοποπι ἔτείας ἀοῆιἷβ), ὨΪ]1 ἀρβίρπδιθ ροίεϑέ 

ἔτειος, πἰδὶ ἀπῖὰβ δπηΐ. Κ᾽ νοχΧ ἐτείας νοορπὶ μῆχος τοϑὶΐ, ρσθμῖ- 

{01 μοῖδο δυμαΐ; Βὶ δος 1Π1Δ1) ποίϊο Ἰοπριίμαϊ 8; εὐ μαι τιυ]ί05 

δ) 8ΏΠῸ8 τπϑηθυδί ᾿ᾶθο ᾿πο]Θβίϊα; νἀ δὰ ν, 4. 

ν. 8. ἄγμαϑενγ Ἰ6Χα οανὶέξο, υἱὐ Εππι, 80, ΕἸΕοχὶ ΤΙ 

μιοᾶο ᾿πίουϊου , ̓η0Ὧ0 Θχίθυπϑ ΡΔΥΒ χοβριοἰίαν: δχέθυ πᾶ 06 Ιοοο, 

ἱμίεγῖον. 110. Οαυϊίο ἰπ ουρναηᾶο ηἰζ( αν σαβίοβ, Βοοία ΟἹ, ΕἌΙπ.: 

ἐν ἀγκάλαις. Θαυοᾶ ε Ιοπρίπαᾳιο ΜῈ] ἀθ βαρ 6. νοσεπὶ ἱπίθγρυθ- 

(ανίαν᾽ ΒΟ υ] δία εἰ βἀϊίονε8 (ἄγκαϑεν χατὰ συγκοπὴν ἀντὶ τοῦ ἀνέ-- 

χαϑὲν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἄνωϑεν, ἐξ ἀρχῆς): ἤδᾷὰς δρίᾷ εϑΐ {ἰδ Ιο60 

Ταθηῖ 10 Ιου ρίπαυϊ(αί 5, ποάὰ6 ᾿ξαοίδπη 6586 πᾶῃο ΒΥΠΟΟΒΘΩ οΥθάο, 

πὰπι Εἰπηι, 869 5Βου ]θθηάπηι 6556 ἀνέκαϑεν (αὐ Οἰοορ, 427, ςἔ, 817), 

ποῖ ἄγκαϑεν, ἀορορί γ88 τπηδίυϊοᾷ, Ααοιμοίο νΘΓῸ ΒΘΠΒΙΒ 6 ΒᾺ ΘΙ 

ἔπιθθ86 μοϑϑὶί ἴῃ ἄγκαϑεν. πθαᾳὰθ Δοηϊοιπβέναί 1115 ἔμ ΓΘ ΥΡΥ Θί1 Π, Π6- 

4υ6 φυοπιοᾶο 5161}18485 ἀθϑαρου σΟΠ ΘΙ ΡΙΑΥῚ μοίαενϊ βροου]αίον, ΝῸΠπ 

οαπι κάτοιδα, Βοᾷ οαηὶ χοιμώμενος ᾿σηροπᾶάπλ οϑί ἄγκαϑεν. ἫΝ 

᾿Δτρειδῶν, Οοπιπιαμἶβ Αἰ Δαγαηι ογαΐ γερία ἄσηνιβ Διρῖνα, ΟἹ, 

ν. 42), 517, 081 εἰ ὅτύ0, 3883, υὐἱ ΠοΙοη δ. ἔη Θϑάθμι ΥἱΧίσβο Ἰορὶσ- 

18, -τ κυνὸς δίκην. εἴ, ὅθδ, 828, 

χ. 4, Αιυοΐ ἰμίογαϊα νἱκίϊαπι ἃὺ δ] αὰο ἶθδι..Ψ Ρυίαί 56} ἐΐ- 

{2ἴυ 59 401 οἰ. ν᾽068 ἀρου οἵ, 6 ΠἾ}1] δέ; ἰη ον ἀϊα σοσ πὶ πο ΡΟίδ- 

ταί εἴσω απι ἴα εἶ 8. το κάτοιδα --- ὁμήγυριν, ονβεῖνο, 480 πὶ 0- 

ἀ͵ο 8ϊάοτὰ οὁομνοπίδη ἐς, [ὦ ᾳυϊθὰβ όσα ηι θα 4 6 τοάουμέ 

8.611". «80 δ αν ρα οσ πᾶμί ; 14 νογῸ βίρησι, απο οὐϑίοαὶ (εγ- 

Δ} ἢ πὰ Δ Ο] οίΐίαθ μΡοχίο δαί, αὐϊαο οἰΐαι. αἴθ. οἰΐαμι οχϑροοίαίυχ., 
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ΟΝ 4---6 οεἰίαπίαν, Α1}1}1. Τ αι. νὰρ, ἴῃ Ατγαί, ΡῬΊ] ασποπι, μ. 

81, ἍΝ ΕΙ͂, ἴ,. 

ν. δ, χιαὶ οο{{} τοβρομᾶςρέ ν. 8: καὶ νῦ» φυλάσω. ΠΙὰΦ 5]- 

ἀουατη ἘΠ οἰ απ ἄθ οὐ ηΐθΝ ἀϊοία ν οεί δἰ ΐθ,, αὐᾶς ἴῃ ὁο610 πο- 

εἴη ἀρραγθηΐ; ἰδ βίο] ἃ ΓΟΟδη ΒΘ ασ, {ὑη} 5.611 8 6, 486. οΥὐἕα 

οἱ οοοδϑὰ δὶ ΡΌ ΟΥ ἃ" 2, (ἢ ἴασοϑθ, ααπθ᾽ αὐ δὶ πο ἰρβα 

βυηέ δἰᾶονα, βεὰ δούαῃ ἰμβία Ῥεὶ ποοίοι βρί ον δηί, Τα, βἱ 

χαὶ νἱ ραν η18. ἀϊ οί Ρυΐαϑ. Πα ὁδί Δ οἸουία : δ9ὲ νοτοὸ, δ 

γανα αηϊθην, δὶ ΡΥῸ πιοιἃ “οοραϊα ἃ Ναῦθ8. Ρχορίογεα εὐ]όη 
" 

8 6 Ροξίζαπη φοϑέ ὁμήγυφινν. 
εν" ῥ, 

᾿ Υ. τ. Β᾽άθι ὕὶ οτγίυ8 εἴ οσοδϑα8 Μΐδινοιη εἰ ἀορίαέοπη 'Μοπιΐηΐ- 

μὰ8 Στ δῖ, ἦν γιὰ οὐδὲν αὑτοῖς οὔτε χείματος τέημαρ, οὔ τ᾽ 

ἀνθεμώδους ἢ ἦρος, οὔτε καρπίμου. ϑέρους βέβαιον- ἔς τε δή. σφιν 

ἀντολὰς ἐγὼ ἄστρων ἔδειξα, τάς τὲ δυφαρίτους. δύσεις. Ῥέοιι, 

454. Αδαϊίο Ἰιος ἰοϑεϊπιομΐο; ΠΥ ΤΠ 6586 νἱρ θαι "απο οἰδο- 

Τὰμπ ἀΘΟΌΓΞΌΠΣ. οβίειιἀϊξυν Ὁ} {08 Εἰ πὶ 8ΠΠ08 06 ΒΡ 616 Τα οἴα 

οβξδ, πδᾷς οὐμαπαϊ οἄσβη, Θομιπνειπο ταν! ᾿Βέοπιθῖα οἵ ἀφϑίαίεηι, 568 

4υϊα πιὰ] 86 ἰηίεγδα Ῥύδοίδεῖν ἰόγυμί Δ ΠῚ υἹοϊβδί (δ! πο.  γ9... ἰκίτατ 

ΟΠλἶηὉ ΠῸΠ ΡΟΒΒῸ ΠΙῚΙΒ ᾿ος γΟΓΕυ; ΠΌΣΙΝ δυοίονίαίο πὰ αΠ 1, ΠΘΙΙῸ 18- 

(ἰοπίννυΒ᾽ ᾿δοξεπά τς «αΐα ταίϊοθῦι τοᾶάαὶέ ΕΤΕ ἀὐδο ν. ΕΣ 

ἀϊεία : βυτπΐί ἀ6 τορρηᾶο ἀηπο. τῶν ἀϊοία τ. αἱ Τ ΝΕ». 191; τοὺς 912; 

τῷ 885: τοῖσι» Ἐ ΘΙ. 284. 
᾿ σήν ΝΣ εν ω ξ΄. ἃ ι 5.1)» ΟΣ} ᾿ ἦν 

Ὅτ 8: 8 δὗκβο ΓΝ οὗ, γν. 256 βᾳᾳ. Δρρατγεέ ἰιος “ἰῃ -πιοιηΐθ 

Αὐδοθηᾶθο ΑΥὐβὶβ νἱοίηο (384). 

τ, 10. ἁλώσιμόν τε βάξιν» υἱ ἁλώσιμον παιᾶνα ΤῊῺΘΡ. 63ὅ,, 

ἰθὶ φαύηδη, μος ἸθοῸ περίΐαβ ἀδ ἐχρυραΐα υὐ6. ὙΓΕΙ,Ε: -- 

κρατεῖν βῖνε ΒΘ ΙΩΒ Τηβί (ἀ6η 1 7. δἀογιδηάϊ, 1 εηϊ ἀϊείαπι, υξ 

Ἔπν. 2821: οὐ “τοὺς κρατοῦντας χρὴ χρατεῖν ὧ μὴ χρεών (ΥΥ 611} 

“ἰὶ χρατύνειν Ῥτοίη. 408; Βόρ: ΕἸεδές. 1τὸς; βἰνὸ ξυπροηᾶιην οὐ 

ἐλπίζον: πε, Ἐλμ ημειρέῤρομαρω εϑ ὙΕ 119 τοσὶς 

- κρατεξιν τρέχονειι, μαχόμενον, πυκεεύονεα δε σιας 

νην. ϑυρειϊογδηι" ἵν ουϑ, Ῥυβηᾶ, γμυρι! αι οδίθηβδιι ; ἕλπέζοντα 

πιδίοτθήι 6886 ἷμ ΒΡου ΣΟ, πιδία8. δα! ἃ Βραγαγα, ααδηὶ ΔΙ: 

Ταμι οὐβίοβ,, μι τδι 0 μοβίοα ἐβμοτγυϑ {(ν. 489) Βηθίαϊξ, 6 πη απα 

τορῖηᾶ βροὶ {γνααί Πἀποΐάμη. βἐθΐᾳθ βδίημθ 8118 οἱ αὲ6. τ ΟἹ ὁβίαπι 
᾿ππροηδέ ν᾽ β 6 ΙΔ Ο  Ἐ}., 68 ργοχίῃια ορἱπαΐία, αὐᾶθ βαπέ τοπιοίΐ8- 

“᾿Ξ 
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βία, Θυδο ΟΧΡΠΙΟδίϊΟ πλῖλι} ἔαηϊ ανᾶθοο, ἔχπι ροοίϊοο ουπιοπὶ 

πιδικῖθ. οοπβοηΐίδποα νἱἀοίαν,, ααδμ αἰίετα 118. 

ΟΜ 11. ἀνδροβουλον] τὸ μείζονα ἢ κατὰ γυναῖκα βουλευύ-- 

μενον γεν ναῖΐον. 5 ΟἿ. 1. {4 γυναικόβουλος ἃ νυ] ἰοτα οορὶ(αία8, ΟΠ ΟΘΡ]Ν. 

020. (ἃ ἀνδρόβουλος ἃ νίτο εορ᾽ίαίι νῈ] αὐοὰ οἰαβπιοῦϊ οδέ, αἱ 

νΣΣῚ οορὶφεοποηι ἀδοραί, Οἵ. ν, 820. 5ΟΗῦ ΤΆ 

ν. 12---ΟἹ. Εὐχμιυθίυγ {5115 ἄοη5 γαρίᾶθ οομπῆϊίο. ϑοὴι- 

πἷᾶ εἰ ΒΟΙΠΠΒΌΠῚ {ΠΠ07 τηϊ Τοιηονοέ (12 --- 1ὅ): εδηθηᾶο γ6] πεΐμιι- 

τἰεπᾶο βὶ νϑίθυπαπι μΡ6110. ἀοίοῦ ἄς ργᾶνα ἀομπηβ δὐμιϊηϊδίνίΐομα.. 

Ἰδοῦ 88 Θχοιϊίαί (106 --- 19). Αρρᾶγεδί υἱένδπι ἔδοὶβ βίρημα πὶ.) 40 

οἰμηΐθακ τηδὶϊα ἥμοηι ἱπηροποί (20 -- 21). 

ν. 12, Νυ]ὰ οβί ἰπ πᾶς ρμουϊοᾶο ορροβίίϊο: ν. 12 --Ἰ 1. Ἔχίθη- 

ἀϊίαν ρμυοίαββ, ν. 18 εἱ 19. ἁροάοκίβ; μῥγοίδβιϑ 6 ἐἐρΑ ραν οοπιρο- 

εἰία ρμαγίθιβ: ἄσπι Ἰδοίαπι ίθθ0 ᾿μβοπι θην (ΞΟ ΠΆ 118. ΘῊ ΠῚ (πποτς 

ΡΕΙ αν), ααὰπὶ σᾶποῦα ἱποὶρῖο», π6 ᾿ἰπβοπιΐο ὐπηΐβ [αι ρου: (ὰπὸ 

ἤευ είο. [ ᾿᾽ τ ᾿ 

ν. 14, ἐμήν] Νὲ οἴεπδανία ργόποπιΐπα ροββοδβίνο αυδϑὶ ροδί 

θαι βοιίοι ἴδ 6 Ροβίίο: εβί δηϊηὶ δἰΐψυαα ν8 ἴθ μᾶς οοπαϊζίοιο: 

ἢ ΘῈ ἢ δηθο ἰδοία τ, ᾿οοία πὶ ος. πομδ 6 ἐπα αι. Ῥοββὶβ δἰ δὴ 

ἰυσηρσονο ἐμὴν σαι Βεψφαθμ 8, φυδηαθδμι, αἸεὶ “501εῖ παραστατεῖν 

τινι. Ἦος δηΐμι οϑί δἀϑέαι δ δἱΐουῖ; πάραος. τὰν.) δοσρίονα δὰ αἱ:- 

406}. --- Οἷ,. ν. 1147. ᾿ τ κι αδ 

ν, 1ὅ. τὸ μὴ] ἰἄδοπι ᾳφυοὰ ὥςτε μή, υὐ ν. ὅ21. Ἐπτ, Ηΐρρ. 

45. ΒΟΤΗ. δ." ᾿ 
ν΄. 16. μενύρεσθαι ἃς ανίαπι νοσα Ἔχ}. Οἵ. μινυρὰ ϑρεο- ὦ 

μένας ν. 1081, ϑορ)ι, Οεβᾶ,. 60]. 01], ἂς Ἰυβοϊηϊδ,-- δοκεῖ ἀμρας 

υΐ ν. 1565. Οἵ, ΕΒ. 1,.. ᾿ εμὅω. ἡὼώ 

Δ 22---39.. Αρρδγυϊξ δἰρηαπι: φοΐ παμίϊ5. Γοϊ οἰ ἀίοι οἱ δ, 

Τ6 88 ΡΨῈΝ ΑΥνρῖβ ροιίοηάϊί (--- 24) εδίᾳὰς γορίπδθ πλδ ιὶ ἄ0- 

πιοαᾷὰς τορίδθ ταϑίϊυες (-- 83). Ἠεάοαί πιοᾶο γὸχ ἀἰθοί  πϑΐ πλυα 

(--- 35). 6 φηδὶ18. ἀοηιοϑίϊοἶθ. πὰιπὸ, 4αδηί ΟΥῚ μοίοαί, ίαςρη- 

ἄσπι., δὶ ἴοτίς οὐ] νι οπὶ {νἀἀϊ ρΡοβδυπί (-- "1 

ν. 22. ὦ χαῖρε] δεῖ «δικστήματος ὀλίγοι ἐνταῦϑα» εἶτα ἀνα- 

γραγεῖν, ὡς θεασάμενον τὸ πυρσόν. ΞΟΗΟΙ,. : ν 

ν, 28, ὀλολυγμὸς, Ἰδρίιβ. οὐ ἔεδίϊν8. υ]υ]δία5, Οἵ, ν. 540, δῦ, ; 

ον. 380. απ, 1041. Του, 208, 826. Οομίτα ὀτοτύζειν Ἰαιποιίανν 
ν. 998. Οἱι, 221. ἩΠῊΝ 
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ν᾿, 80, πρέπειν οὐπὶ ραν]οἰρίο ν. 1148, Τὐσπι, 995. 

ν᾿ 31, φροίέμεονἹ ἰᾷὰ αυοὰ 5ο] θη ς., οἱ ἵνόγαιν τοὶ ἑπλ σι 

δηΐοσοάϊἑ, ΝΟ ἰη ἰρεῖβ ΟοΥ εἶθ, αὐᾶϑ ᾿πβε (ας γ᾽ οπί τϑρίηα {ν. 29), 

ΒΆΠ Ὁ ουβίοβ, 5οὰ ρύὰθ σαυδίο ἃς βροιίο, 118. ΡΥ Δ  αἀθ5. Πα ν, 

101. ὅδοβ δηΐφ οὐνηΐα ἱηνοσαί Αραπιοιμ πο {ςροΐμεον), ἔα τ 6 ααὶν 

ἀϊεῖς γον, Πᾳ8 φροήκιις ν. 1187. ἀ6 ἐπα αἰ 5. ΓΘΓΌ ΙΝ Θ ΧΟ ΥαΠπ|ιν 

᾿ἰονοσαπι ΤΠ γοβί5 πιδοίαίον αι... ὁ «αΐϊθικ δὰ, αὐᾶὰς ναι οἷο μὲῸ- 

Ἰαίυτα δδί. οορποβοὶί σαββαπᾶνη; Εσπι. 142. ἀὸ νοσὸ ΟἸ γἱἀδμιθ- 

βίγαθ., αὐυδὲ Εὐγΐα5 Θχοϊίαξ; ΒΡ], 830, ἀς ρογίουϊο ἱμδίαμί, φαοὰ 

ΘΧοὶρἑίατ' 0 ρα Π| 8} 15. ῥ 

Υ. 32. εὐ πεδόντα ϑήσομαι αοΐδπι αἱ "6 η6 οὁδήδπί, 

"δὲπθ νφτίδπέ, Θορίίαί ἴδηι ἀθ αἱ εἶβ : πεσόντα εἰ βαλούοης ν. δ. 

Β6Ξ6 ᾿πνΐθεπὶ τοβρί οἰ απ ΐ. 

νν 838. Οὗ Μγυπ, ἔν. 126 (130): βέβληχ" ᾿Μγιλλεὺς δύο κύβω 

χαὶ τέσσαρα. Ἰθὶ Β6Χ. ἴος Ἰοσο ει βεχ, γόνου ον πὶ αἀϑιιπὶ νἱἀ 6 

ν. 86, 239, 305, 6094. ΟΝ. 814, ὅ21. δυρ0}. τοῦ, ὅομῆ. Αἰ, 62}. 

Τύδον, 1. ω 

ν. 35. βαστάζειν, Εχίο τε "14 ἀϊοηᾶο, ψηλαφῆσαι, Βαϊ, 5 ὁ ἢ Τι, 

ῬΒΣ. 6561. ἘΕἸΘοΐΓ. 905, 1129. Οεᾶ. ὅα]. 1105. Εἰ τ. ΑΙο, 917. 

Ῥιπᾶ: [5ΐμπὶ|. 1}. 8. 

ν. 86. βοῦς δείί, [πιᾶροὸ βυπιία ἀθ ὕονθ, αυἱ μοπᾶοια μεάΐβ 

ΔΡΊΙο πὶ Βεγρεπίεηι ριοουϊεαί. Οἵ. Τῆ Θορη. 815: βούς ἐπέ ποι 

γλώσσῃ κρατερῷ ποδὲ λὰξ ἐπιβαίνων ἕαχει κωτίλλειν καίπερ ἐπεσεάμε- 

γον, 5ΤΑΝΙ, ΟΕ, 080]. 

᾿ δὴ 81. οἶκος οεἴ(.1 Ιοφαϊίαν ἄθ δἀυϊίεεῖο Ἀδρίαι οἱ ΟἹν- 

πεοβίγδθ ΝΙΝ σον! ἀ6 δᾶ γὰ ποτὶΐ σμογα5. οὐΐἑὨ Ε1Π}1} πο ροΥἱ 

εδί ἴθ δοᾶϊθυβ γαρῚ 5 ἀυβθηΐίθ γοῦο: πὰ ἕδη 8 δὰ πὶ ροεν που, 

ΠΟῚ 8815 δρρανεί, Οὐυβίοῦϊ, βοῦνο ἀομηιθβίϊοο,, οπιηΐᾶ ποία, βεὰ ἰα- 

ἐεμᾶδ, -- εἰ φϑοχγὴν λάβοι. Οἷνκ Εἰατ ὶ ρ. Απάτοπι, 924. Ηἰμμοὶ, 

418, 1014. Ηες. 880. οεἰ(. ΑΒΒΕῈΒΟΗ, λαμβάνειν φϑογχγὴν ἀϊ- 

. εἴαπι αἱ εἰ φωνὴν 5ΟΡ}. ΕἸ. 548. Β 1 

ΝΥ. 859... μαϑοῦσιν]Ἴ 5πᾶτῖΒβ, οὐ μαϑοῦσι, ἱᾳπανῖθ ἢ 8- 

τυ Ταῦ πι. ἈΠ οποθηϊ' ΒρΡΘΟυ]ΐοΟΙ"., δοάθβ ἱπίγαπθ, Ρδυ]]ο Ροβέ 

ἰπστϑᾶϊίαν Βογ8. βααν Αὐτοῦ ει, ἀπΐθ ἀοπιαηι τορίαπι οθηγα- 

πΐθηβ. αἱ διιδίαί, 4υϊᾷ πον] ἀροϊλεγῖ!. Τηίοροα ἐΠυοοβεῖί. : 

Ρανοᾶυβ ν. 40 --- 3832. εχθῖροί, αυοιποᾶο" υἰζεΐσειη Αἰάδ6 

Βυσοερογίηξ ἐχροϊ (θη Ὲπὶ. πι 881] εἰ δὐτϊαί διιοίογ!αἰς ἀδογαπι, πο 



τὸ (ΟΔΜΙΜΕΝΊΤΆΒΙΕΙΒ 

ΠΟ Β'π6 ΘΟΠΠἶββα ΟΥΠΟΤ 8 ἀοπηοβίϊοὶ οὐρα.) 4186 π6΄ νείαβέδπι ἴῃ 

μος βρη ογα. ᾿μ]δογ οίθιη αἰβοον ἴδηι. ἄσδπαο βαβοϊίοί, νουθη ἄπ δϑέ. 

-- ὐδο Μᾶς Ταίϊομβ. ἀθβουθυμίαγ; Τεαρ8.). αποᾶ, ἰᾶπὶ ἱπᾶθ,,8 

5Βυξοθρίο μ6}1}0. φυδοίου (40 --- 82), οἱ πονδ. ἰᾶθο. βδοβα.. 4.86 1η- 

5.1ς{011 νορῖπα, ΒΡ6 πὶ ΠΟ 5 βυβοϊίαπί πη ἰὴ 846 556. ἄο αἰυδ᾽ αν 6 η- 

{(ὰ., απο ΠΟΒΟ 5. αΐτα πὶ ἔθ] σοι δὴ {τὶβίθη) μαΐίαγθ ΡΟββίμη5 

(88 -- 103). [τ ραυδῃᾶο οῃΐμὶ 6110 οὔθ Αἰγιϊ8. ρΡογίθηίαῃι. δ. 

(104 -- 116}: 6χΧ 4ὺ0ὺ γτγδεάϊχιί δ! οἸν8 Β΄ πα μ 66. 605. νιΟίΟΥ8Ὼ1. ταΐ- 

παι νΘγῸ ἰνδὴ Ὀίαμας, (117 -- 129): 4υᾶ6. ἸΔ6 585. ἔδι ἃ 5 υ]ίατα μ6 

νϑηΐοβ ϊίίαί δάνοθυβοβ δοῦσα ααδ τϑπιθᾶΐ απ ἀοβίριθι ἐθυν Ή}6 8}1- 

φαοᾷ Βδου "οί, αοα ᾿ἰχ 89. Αἰ ἀν. ἄοινεβιϊοαβ ἄσμυο δχολίαία- 

ταν ΒΕ, τηοίποηάσῃι 5᾽ἐ (180 -- 140). ΒΡΘΡΓΘΏΝΙΒ Ιονϑ}., «αυἱ οὁ- 

Πλλ αὶ δέ ΒυρΓΘπ 8, 4αἱ ἄο]ογθ ἀοοοί βιονία]θβ, πΠΟΌΪΒ5 6386. ΡΤ0- 

Βρθοί νη) (147 --- 10). ΔΗΕΪΒΒΙ γανοῦα δα, νοΐ ἀἄνουβὶ. (66 -- 

111): φυΐὰ5. αὐ δῆθια. ᾿προπαί, ρΡοβίυϊας Πίδηα ἱπιπιο]δίϊομεια ἢ- 

6. Αραμ μη ποι ὶβ {118 -- 196). σοπιι Ρϑίου. 00 ΒοαΙ 5: ρΡᾳ6 118 

ΓΔ 6 Π6Ρ πδοίαίαν (191 --- 228), Θυαδαὲδ φαὰῃι δνοπουϊηΐ,, 68 ᾳυο- 

αυθ, αυᾶθ. δχ 15 ῥὑτούϊίαγα  αἰχι Ο4160]188 » ἐμϑία δ ῬΓΟ 116. 6ϑί. 

Ὁίπδηι ἔδαξίυΒ Πα δνθηίαβ! (224 --- 2332). ταν 1η μιῖ5, Ββθογεία ἱπ- 

ἰγοσυοίοθ δπαρδοβίϊοα (40 -- 108), ἰρϑαπη οαγπο. ᾿γυϊθαπι ἀδ8 

ν᾽ άθβ οοπίξῃοχο ρϑιίοβ, αυᾶγυμι. αἰίοτα ρμᾶ185,), ἀδοίγ εῖὶβ οσομιροβίία 

τ ἐθιηἶθ,. οὔθ οαπὶ ναϊοίπΐο ΘΧΊ 6 ὲ (104 τοι 146); δ᾽ίενα ταίο-ς 

ὨΘΠ}., 4ὺὰ ᾳὐὑὐᾶθ δ᾽ ρμταράϊοία βη1 Θνοπορῖ! (1660 --- 282). σοπρο- 

δία ὙΠ γ τ 15 ΘΟ δ᾽ οἷΒ᾽ δὲ δῃ ἰπραβέϊοῖβ.. Γέθ ν αἰ] 6 Ραγίθηι 

Ἰηΐενϊεοία δβέ ἱηνοσορίϊο Τονΐβ βασι! νἱοίου δ, αἱ οπληΐδ παθενποϑέ, ὦ. Γ 

οοπ μοβ 8 ΚΠ {815 {το μαῖοὶδ οἱ, οὐ οἶβ), φαοχ αι δύ πιρᾶϊοουβ πλ0 

{ἰ0 εἱ ἀρ!ίαίϊο, (147 --- 105), Σὰ 
κὰν 990 

Ν. 40 -- 1039, Ἡδσοβ ποδί} ΤΙοΐαπὶ ΡΟΡΆΠαΙ ἀυχογαπέ, ταδὶ 

ἃ ἴονε, ἰαβίας αἰ τἰοπῖ8. ὈΟΙΠα πὶ βυβοορίανϊ. Θυ] τ να δ να μια 8. ΠΟῸἕ 

διδμδαονὶ ΠΝ Π 68. ΠΡ 65. 8) Βδοι ἃ ΘΘΙ ἢ Π1 85. ̓ ηδι1{πί8 δογαπιᾳ 8 

σδβάπι 4υδοΓ ἢ 8. ΦῈ δᾶ, κ..0. - 

᾿ 

Ν. 40 -- 11. Ὠφοϊηιαβ δέ ᾿ὶς Δ η}8), 6ΘΧ 0 "ΟΊ αὶ δἂνογ- 

805 Ρυ δ. ἃ πὶ Κα ϑοοροῦαπί Διεῖᾶδαθ {(-- 41)» δ ἰμβέαν νὰ]- 

{ν᾽ ο απ. «ΕἾ 8. ΡῸΠΠ} βυμὲ ογορίϊ {--- 54), φυοχιια ν]οϊαουίαβο 

Ιαγμἱίοι: ν6] Ἄρο ο. Επχίδι, ἐμιη {1 (- 59), ἐρ5ὶ πιϊβ8λα ἴονο 

Ἰοβρ  (4}}, «αἱ. ἀσ μιυ]ονθ, μια] ἰνῖχα ρμιρηϑηι, οἱ οἰαάοπι, οομϑέϊ( 1 



ΙΝ ΔΕΒΟΒΎΓΙ ΔΟΑΜΕΜΝΟΝΕΙΝ. Ττ0 3 

Οτάδοϊα ρμαντίον (.-: 86) ἃς Ὑτοϊαπίβϑ: οὐτία οαΐπι Ὁ] (ἰ ᾿πϑβδηὶ πα ποί 

Ρ᾽οἰδίομ (--- 11), ὁ ἡ 

ν. 40. ἥὄ δέκατον, Αὖν πα. οὐδίίο ἱπεὶρὶε, αὐ σοσίίπισ ἐαδι 

(οι ροτίϑ, ἀυσἃ ὄνοηίοΐ 61 οὐπϑβέϊ αὐ πὶ οδί.. ἰπς πιθη 5. Χοὶίε-- 

(αι. Οἵ. δὰ ν. 101 εἴ 121. Νοίάπι ἐβί, αυσὰ οὐαφυϊα Οταθοὶϑ 

Ρυδεάϊχου τ ἀοόον δηπόναῶι ἴοτο Τιοΐδπιπι ΒΘ] πὶ. ΒΊΩΙ γδεῖο- 

"6 ἴπ Τιδομιϊδιλάτα ἑα ἴ Ἔχ δ νδίαν δάθ886 ἰυϑίασπι {δ ρυκ., οὐδοῦ- 

Η18. ἀδεί συιαΐαπι, χρόνον κύριον, φυοὰ ἂς Ἠδγοὰϊ5 βαίο σογίϊ δἰἑαυϊὰ 

εχ! ἰξαγατα δἰξ: Τὺ, ὅ, 171, 19, 164 844. 

ν. 48. τίμη Διόϑεν αἱ μοῖραι Διόϑεν Οἷι. 806. Οἵ, Ἂρ. 96 

ἰὐχόϑεν, ΒΤ ᾿ 

ν. 44. ζεῦγος φίλιον Ηειου 8 εἰ Τ]εβεῖ, Εἰ τ. Ηδοίο. Γατ, 1408, 

Β1. Βπι 6 ἀϊείαπι ξυνωρές ν. 601. ἱ 

ν. 45. χιλιοναύταν ἘΠ ν» 1ρ!ν. Ταῦτ' 141. Ὁ ΕΠῚΤ,. 

ν. 41: ἀρωγὴ εχεοτοϊίυθ, 4υἱ τερέι δάϊυναΐ ἴπ οἴποϊεηᾶϊμ 

φοη5 18. Οἷ, τ, ΒΟ ΡῚ. Αἱ. 201. Β [.. ᾿ ἮΝ 

ν. 48 -- ὅ4. ὌΌΝΝ εἴαιιαὴδέ Αἰνᾶαθ ρμαγίίεσ ὃς με δὰ φι 

ἱπρθηῖὶ ἀθ ΠΡ Υ 8 εὐρεῖς ἄοσ!οτο πὰ Πὰς ναραϊίαι. ' 

των, δ0. ἐκπατίοις ἄλγεσι πδίδων, ἰπξοπεϊ ἀδ]ο 6 

ἄδ Ἰϊθ τ 8. ἐχπάτιον φυοᾶ ξοβὲ δοηίϊετα ποαυϊέ ἰπ {πότ᾽ βὅο, 

αασᾶ΄ πὰς ἢΠὸὺς ναρδίυν, ᾿ς ᾳυϊσααΐᾷ ἔπ πιο σα ΠῚ δεξί οἱ δογιϊπ 

ταϊοηΐἷβ Βυΐθα5 ἀοδι απ. ααοὰ πος Ἰοεο Ορίϊια 5686 μεθ εῖ. 1η-ὖ 

δ δ η5 ἄοϊον νυ] ανοβ πὰς Πὰς ταρῖξ, υὐ πὰ πὰ Βα ρα ἰάσμ οἷτ- 

οὐατν οἱ δῆ, Θυοι 50] πίε 5 ἐχπατίοις δὰ ρΌ 05 γόον 'Ὃ πἰάὸ 

οὐ οδμρίοβ, μἿ}}} ὁπ; πάξος ᾿ο π΄ εβί πἰᾶυβ, οἵ, ψύυπι τεοίῳ 516 ὁρ- 

ἄς. Ἔνρη πον οὗ μηδέπω “πετόμενοι νεοοοοί; ποὴ ἐβΐ ᾳαοᾶ εἰν! 

νος Βαθο πιδητο νΐδο. 

ταν, 51. ὕπατοι λεχέων. ΜὶβΒ ὁοπιρατῆίν αὐαἰία Βαρο  ]αΐνο, 

εἴ Ηετοάᾶί. 11, 85: “ἔγυπτος πλεῖστα ϑωυμάοιᾳ ἔχει ἢ ἄλλη χώρη. 

οἷ, ΧΟΡ ἢ. Ψοιαί νν 11. ΡΒῚ 6 ἢ. ἔνι πος 100. --- δτρόφοδι- 

ογεῖσϑαι αἵ τροχοδιενεῖσϑαν Ῥτόν. 88}. ΒΤω- ' 

ν΄. 53. “μὲ, ἀραὶ δ πόνοῦ εἰζαί Ἡεγοἴϊα, τϑείς οχ. 

μἰσαπδ: νεοσσοὶ ἔτε τοιοῦτοί εἶσιν, ὡς τὸ δέμνια τηρεῖν χαὶ κατέχειν, 

πηδέπω πέτεσϑαι δυνάμενοι τ 4 ἃ ἃ πὶ Ια" 6 πὶ ρα ΠΟΥ ἃ πὶ Θὰ "Ϊ18 

σαϑέο αἴθ (6 τὰ ἃ πον ΐ πε ἐ., πόνος γόξ, ἴῃ αυὰ ἰα ονθηι οοπξας- 

μέ αἰϊαψυϊδ: τεχτύόρων πόνος ἔν. 3178. (361). πλούτου πόνος οὑμός 

Ροιβ. ΤΟ]. μελιοοσᾶν πόνος ῬῚἑ ἃ, ῬΣΙΒΙ ΥἹ, ὅ4. ἴὐξ, αυδὲ πόνῳ 



10: ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒ 

10 δ᾽ ἢ βοαίαν., οαΐ οροτα ἀαθαίων, ἧρβα ἱπίθγδαμι δίας ἐπ οαθα 

Βομΐἶνο, αὐ Ρί πη, Ιβύμμι, Π|, 117: διέστειχον πλούτου τετραοριᾶν 

πόνοις, ἱποθάρθθβης ἴῃ ἢΐβ αἰν! (118, ααΐ}}}8 αὐϑάτὶραταπι ουτδ 80- 

βίρηίαγοηί, Εδάθῃιν γαίΐομθ ἀϊοέμηι ργούβαβ αἴ ποβίνο ἰοοο; ἄπτε- 

ρος τέχνων δίς, ΠΠΡΘΡῚ ἱπιρίϑμιθβ Εαν. Ηδγο, ἕαν, 1089, Εατ, 

Ηἰἷρρ, 046 ϑηρῶν δάκη Ὀδβίϊαε. πιοτἄαδοοβ, --τ Νᾷπι «υοᾷ μϊετίααθ 

ἰη ογργθίαμξαν; ἸΔθοῖς 6 ΡΒ}118, ᾳαὰ0 πίάαπι ουδίοαϊνον ί, ρογαϊίο ; 

ἰοῦ ἤδᾷι8 οϑί δεμνιοτήρης,) υοᾷ 1} ἀεοϊαταξ, πἰβδὶ φαοᾶὰ ον 1η-- 
ἢγπιϊίαί αὶ οἰ} } δἀπαοτοί (εξ, ν. 1310), πϑᾳὰς ἀλέσαντες, ᾳπὸ ἂ6- 
Β'σπδίαν γα, φυδπιὶ ποβί 8 ἢ] ΒΔ Ι} 1 ΠῚ 15... ΔΙ 5510. ᾿ 

ν, δὅ -- 59, Αὐάϊίο Ἰιος οὐ νδίοτ απ Ρατοπίμπι ΟἸαπΙΟΓ 6 υρεῆιανι ̓ 

οθηΐίγα νἱο]αίο 68. πιί{1{ ἄδιιβ νἱηᾶοχ, ᾿ 
ν᾽ 8δὅ. ἤ τις ᾿πόλλων. ϊξοιία ἀθοϊαγατο ἄθιπι υἱΐογθπῃ 

θη αὐδεῖ Ομ οΥ5., φυΐῷ παπο εἶθ), πὰμς 116.) 4πθπὶ οἥεπδοταπέ 
πιο γί 168, νἐμα οἶδ 6 Γ6. ἔψηρίίυτ: φυϊοαηπαιθ νοτῸὺ πος ΤΠ Β 

Βυβοῖρὶί, αρὶ( οχ παίυνα ἈροΙ]ηἶβ., οαΐα8 68έ μεγᾶδθυθ 608, 4} δβι0, 

δρθἱγῖρ νἴνθια Ιορεβᾳας ἀϊνίπαβ ἰγαπβριθᾶϊ οομδηίυτ, ; ᾿ 

ν. 56. Πὰν δά 8 νἱἀθίυτ, ααία ἂς δηλ ι}1)} 8 ΒΘΥΤΩΟ εβί: 

οἴ οδέ ἰυδιοία πὶ ἄς διιἐ τι 81101}8. αἱ ΔΡΟΙΠ 5. ἂρ ποπιΐπῖθι5.., αν πὶ 

ἴῃ 18 ραγίίον αἴ ἵπ εἷβ ρυμίαίαν αυδονὶβ βυρευυΐα εἴ υἱοϊεμέϊα: 

ἂρ 4ἃ γ6 οἵ, ἔν. 212 (5 6} 1{{2); βῖνθ ΑΘ ]ο βίνα Ασομ ]οοϊο Πσς. 

ἀν ]νπδη δα πὶ 511. Θυορὰ Νὲ ἅ]16 1 ῈῸ8 (ον. 7) 295) υἱ ρβϑομίαπι ᾿ηἴρη- 

5Ό8Ὶ) 41 πῃθῃίος (δγγονα μϑιοο δι. ὕδυρν δὐἰϊδοίαν. μυΐϊ8ι, 14 πορ 

ἴοοο μϑγιιπὶ ἀρϑι πδίιμη νἱάρίαν, -τ ἢ Ζεύς, [Ιονὶν πιϑιίΐο δα ἑέᾳ 

πέαθ6. αὐ τρραπὶ ἀδι8 (Βίδη.}.), πεᾷμθ ψιρῖ βουνδίου (Β οἵ ᾿",) 

πρθείαν,,) 4886 ΡῈ} 86. νειὰ ἵμὶς ποῦ μϑείποηΐ: βοᾶ (ὰμ. αὐἷα, Βο0}18 

τυροῦ τενοιᾶ δυργοπλ8 (50) ἀϊοϊίαι , ἔὰπὶ ααΐᾷ πη ἢΠΠ0 αἰ μὲ ἐπ- 

ερτυμ, ηἷ]}}} ρθε ξδοίιπι δέ, υὐ ἐμ πυ]]ϊ ἀοολι. σομϑαοϊδέϊοῃθ 

(φυντελείᾳ) 60 οδιοιΐ ρμοβϑὶέ, Ἅ],6ο]ος. Αθβολ. ρ. 1 544. 

ν, 51. γόον ὀξυβόαν τ. μετ. «υρὰ δὰ ρυ]05 αὐάδυοίοα τὸ- 

ἔθυε ἐμέο ρυ θίο 8. πομἶδὶ ἃ6 ο]πη "6 Ρφυρίαπι να] τ οτ πὶ 8Π- 

ἰεα (48) ἀοδίσηδίρ ἀϊοίμι 6586. Ρ0 886 μὰ 60 Ἰροοῦ αὐὸῸὸ 

«ἴων. μοβίίων δος, αυοὶ ρους (απ ρυΐοτα {πὴ βοααομεια βρεοοίαί. 

"ΘΠ τα. «Ἰαπιαμέ Δίυϊὰαο ρθε ϊίου, αὸ νυ] (αν οἷαιαδηί ἀφ μαι} 15. 80]- 

"ΓΟ, «ποτα. οι οσθ. δῃάίθη Ιαρίίου Εατγαπι πλ{ῚῚ οομέγ ἃ 60- 

γαθπι ἀν. γβανΐον.. Νια6. ΔΙ ον ἐπί θ᾽ ]οχὶ βο]οΙ δία. νου 65. γόον ἄξω 

ψιΐ, τοῦνδε μετοίκων ἰπίογρνοίμίαν ἐπὶ τῶν μετοικιοϑένεων νεοσσῶν 



ἦν 

ΙΝ ΑΕΒΘΟΗΥΠ ΑΟΛΜΙΜΝΟΝΙΜ, 100 

5οὰ Ἰιος ἐπὲ πο αἀάϊάϊξ ΑΘ βοιν ]υ8, που Δυ!ίαηι 6886 μοίεβί, 

αὐυΐη τῶνδε μετοίκων δὰ δοβᾶάφιν χοϊογθη πὶ 5ἰ(, αἱ ΟΙαπηοσ 6 πὶ ἐἀ πα πί. 

ῬΏΠΟΒ νογῸ πιῖγο αἰχίββεί μετοίκους, 4108 πο. πιοὰθ αὐᾶδαοίο8᾽ 

Βοἃ ἀενογαίοβ οβ88 σοηϑοπίδ πὶ οϑί. [Τ(δηα6 ΒΟ] ἔπ] πὶ ΡΓῸ"Ὸ 

ἰηἰογργοίαίοπθηι, αυᾶθ δέ ἴῃ Θ0}}01, ΞΡ}, Οεα. 60]. 986: μέτοι-- 

κος. κέχρηται δὲ χαὶ «ΑἹοχύλος ἐπὶ τῶν οἱωνῶν ἐν τῷ ““γαμέμνονι 

λέγων οὕτως" τῶνδε μετοίχων. μετοίχους γὰρ εἶπε τῶν ὑψηλῶν τό- 

πὼν τοὺς οἰωνοὺς ἀντὲ τοῦ ἐνοίκους. Αποᾶ ἰπ Ἰὰς ἀϊοίϊοιθ. πιἑ τα Πλ΄ 

νἱάοντὶ ρμοββὶξ, 60 {ΟἹ αν, αυοᾶὰ ἀϊποευίθ ΑΘβο νυ 5 ἴση ἄθδο5 ἔα πὶ 

ἈΡ68. 800] πι65 ὑπάτους ἀϊοῖί δαψαθ σφοπηηὶ δ πὶ αὐθοτο πα 6. βοᾶθηι 

ἀοβίριδί, οαΐπβ ταί οπθπι δὶ οονίϊαβ ἀεβουϊ μίυνβ εὐαί, ὕοπο ἰὰγ8 

ἃν6 8 ἀδου πὶ ἱμα αἰ 05 ἀΐσοῦα μοίοταί. Τα αὶ σΟμΝΪΟἾ8. δηΒδ6 δγδηΐ 

ἃ οσομοπᾶδην Βα] πὴ ἃν}. Π| ὈΓΡ 61}, 

ν. ὅ9. παραβάντες, αὶ ὁ δηθὰ 18. φαϊθὰβ παίατα βυὰ οἔ 

νοϊυμέδίε ἄδογιηι εἰτουπηιβογρίϊ Βυηΐ, Θρτοδβὶ ΠῸΝ ἷμ ᾿υδία νἱᾶ, 56 

εχίγα θᾶηὶ ἱποοάπηΐ, αυὸ (υγναίαν ΔΙ ογαμι ἀἰο, ΟΕ, ν, 121. δίκην 

παραβάντες υῃ. 108, Ιἄθπὶ ἄοβίρηδέ παρεξέρχεσϑαι, παρεξιέναι, 

παρείρειγς 50 Ρ}ν. Απέ, 921, 00, 868. Ὀϊδενέ ποίϊο νοοΐβ ὑπερβαί-- 

γεν, ἄυδθ δβδέ ἴρβα ἢηΐαπι ἰγαπβρυθββῖο,, ἰάθπαια ἄδεϊσπδέ ὕβυις. 

- Ἐρινὺς ἰᾷἃ παπιεπ, ααοὰ δαπὶ, 4 6 ἤηΐθ5 Βα ΐἷβ ΘΘΎΘΒΒΙΒ. οϑέ, 

εοονοοξ ἰαθηὰθ ἰῃ ἱμδὶβ οἷυβ μῖθυ5 τοχαΐί, ΒΠΉΡΙῈΧ {Πμω4 σοογο οὶ 

πιαπαβ νᾶ Ηλι. |]. ΧΙΧ, 418.- : 

ν. 600---00, Εαάθηι ναίΐοπο απὸ Τυρὶίοιν οοπίγα Ῥαγίἄθπι μές 

(ἰεὲ Αἰνίᾷαβ, ἀθ Ηεϊεμα μυριιᾶ8 οἵ οἰδάθῃι μαγαίυτβ 8 6018) 4υΐ 

δὶ βαηΐ υ](υτὶ, ι ᾿ 

νευόδο 61, ξένιος Ζεύς] ΘΕ, ν. 684 εἐ 691. ---- ΑἸοχαπᾶγίὶ ποπιθ 

μος Ἴοοο εἴ ν. 888, τειϊϊαυΐϊβ αν; 369, 491], 660] οεἰΐ, 

Υ, 62, πολυάνορος] τῆς πολλοὺς μνηστῆρας ἐσχηκυέας, δ.})0], 

Ποείεος: οἷ. ν. 642, 641. Μαιϊίοβ δπΐμὶ ΗΠθίοαθ Ὁ ΟΥΒ ΠΟΒἢἶδὶ Δ6- 

θαι δὲ Ραγίάθπι πονῖΐ: αἰ} 14, αυοᾶ ΒΤ οι 1 61 ἃς Ρυΐίαν!ί. ἀ8 

1γεῖρβονο: φῥσορίον 1108 γοιὸ ἄποβ ποι Ροίεγαΐ αἰεὶ πολυάνωρ, 
» 

ν΄. 63. γυιεοβαρὴ] 486 πιοιαυγᾶ ΘΠ υΓ18.. Ὀγδολὶα ὕγϑο 118, 

ϑευα ΚΘ αθυ5. ὑγραηί. Γ 

ν. 64. γόνατος οείί.} ἂς ἐϊθ.), ᾳυὶΐ ᾿πείδίο ἴπ σ9πῈ ΡγῸ- 

οὐαί, Οἵ. Ῥεῖβ. 991. ΠΑΝ ΑῸ Β.,, Βοβουιυϊίαν μος οἵ βεᾳαθηίὶ 

νΟΥΒ οἰαάοπ, ἰὰ φιοά 6 {γδοίϊβ ἀρρᾶγοί 651185, 
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ν. 65... προτέλεια ρΥϊπη ἶαθ, οα. αὐδθ αβί ρίση γεὶ πέεοθ- 

ἄυμί. Οὗ, ν, 206, 120, ἔπ ρῥγοοϊο ἰάθην πο ἐν προμήχοις. “ 

ν. 61 --Ὁ 11]. ΟἸεαᾶοβγ αὖ τγδθοοβ. δέοι 7}. οδάθηι ἔγαησδέ 

Ττοίϊαμοβ: οἱ μος σον ἰϑβίπῖθ. ᾿ξοοί ρυδοϑοηίθη δούηπὶ βίδίυμπι 5: Π0-- 

ΥΘη: δοηβθι δα ΐον ἐπηρι αἴ ἀθογαη πιο οβίϑίθηι ὑ]οϊδοϊίαν 1ἢ- 

(ον τίυ8. 

νύν 601. Θασὰ ρατοθπιΐαοο σὴ Πηϊίατ᾽ βοπίεηΐξία, εἰ νοοθ8 Τρωδὲ 

᾽ ὁμοίως ἴῃ! ποναῃ {ταπβητπηΐαν βυβίθπια, 60. οί μἶδην πιο πη ΟΠ ΐ5 

ὙτοϊδηΟΓΌΠΙ νίῃν ἀοβίρπδαν! τοοίθ πιοπυϊέ ΕΒ ΘΥ τ. Ἐ]οπι, τηείτ: Ρ. 

819. Τιοϊαιΐθ ρυδθοίραθ ἰιαμπο οἰδάδηι ἐπατο}6 Παρ ὶ (εν .). οὐἐτα λα β᾽ 

νἱπάϊοίαιη, αὐδη 886. π (ἀν δεοὶ αὐλάθ βδῖπα βίγαρϑ ΒΌΤΙΘΡ ὃ 'νοίε- ᾿ 

ταηΐ, Αὐ(ΐὰ8 τόνον ροῦί μος Τγοϊδηοσα τηθηίο. δᾶ βδηΐθηξζ θ᾽ 

Ροδβίοιϊοεϊβ βϑβίθηιαί, β, αὐᾶπὶ 8 ΡΥ108. 4αοορῦι ἱππρίίαν ποχὰ 

διαιημαίίοο. Τνδπβιη βείο μαθὸ οὐρἑίδίίοΐβ διοαΐϊαβ ἐπ. μερὸνν " 

βδᾳασδιίθηι ᾿γεΐοΐ9 ἀϑίξ ββέιηᾶ,. ΡῚ ἢ , ΟἹ. 1, 28. 99.:. ι, 88, 96 τῇ ͵ 

οεἰί. -- ἔστι δ᾽ ὅπη νῦν ἔστι. Ναβοῖο απαὸ μῆο νογδ “ος ᾿ 
Ἵ ᾿ ἊΣ ἧι ΟΑ 

Ἑτοϊδογοηι οομπαϊίο; σοί ΨΟΥῸ δϑί ἱηβίατ δ Ὁ] οι. ΤῊΣ ὙῚ εὐδὴν 

Νν. 68. πεπρωμένον} ααοδουπαιθ μτοβοϊβοιίαν 6 δοτίδ 

ἀοδιΐία ταίΐομθ, 418 Ομλμ6 9. τ6 8 αἰβίνθαΐαα οἵ ἀοφεἐπαίαρ, οἷ 

Ὁ) δοταπι δϑέ οἷ ΠΙομον 6. 8 πιουα] 5; τὴ οὐ δ! ατα οί ἰχἰ αθυα πὰ πὸ 

Ἰοποῦοαι Σ αύδμι. 51 τ] ΘΓ πέν,. ὉΠ] {10 δχβρθοίδηα δέ, 1Τία ν. 684. 

τὸ πὲπρ. εδί φαοᾶά σρεΐα Ἰερ8 Ρτοῦ 6Χ ρμϑου!διὶ παίαχα Ηεἴθηδθ. 

ν. 69. ὑποκλαίειν εβὲ ἑδοϊές ΕἸ 6το, Τιῖα βυμέ, ααϊνὰβ 

μἱασαγοίυγ, δὶ ἠἰούο,. ΡΙΔοδΥΙ ρμοββοέ, Πὰ νας μελμο ἐδοίέαξ ἀΟΊΟΥ. 

ηγὴ ᾿ 

δαχρύων δορλ, Τι, 852, ΑἸη, 808. ἀδ νἱ Ἰδοῦ πθανα .  τΠτ΄ τ 
2 

ν. τὸ. ἀπύρον ἱερῶν ὃργάς} ἴτϑδιὴ ἄθ ΒΟ"ΟΥΘ ᾿ΒΔΟΥ ΟΥ̓ 

οἱ ρορηϊίθίἃ,) ἀοριάθ βασι ἱπιμηἑ ει 810 ἰππε αι. ἄθηὶ 
᾿ 

τυ ϊίας Ἰαου  πθ ἴη δυππη0 βονίουϊο, εἴαδδθ, δίαρρο αϊοϊίαν. π 

πιΐηυίο. ἄπιυρος. ἄϑυτος. Ηδ68γ6}.. Β1.. ϑ΄δογὰ ἰιᾶθο ἀερίσηδλί γαν- 

γι πι), 4υᾶ8. ἰορίθυ5 ἔον 18. ΟΒρ1{8}18. ἀε)θίιν, ἀπᾶπὶ ἀποροχίξ 

Ῥαγίβ. [προ ο86. ΑἸΓΘ ΗΒ. ᾿ιᾶθο. Ββδεῖᾶ ἄδ Ἰδογίμιἶβ ἀϊ οί, νυίδί,, 

Λεϑοηζ τοι, δὶ ἰδηίδηι ἀδα α δ 1 δου ἶθ. δαοίου 806} αὐνοιῶ ἰινϑ- 

πἶτοπι. Αἱ αὐαπιᾶϊα Ποίατ, Ἰονῖον οϑέ τᾶ; ὀργαὺ 1|6 Ἰποϊρίαμέ 

ἀοπιαπι ἃ Τδπιοι ας [0 18 πὰ Οὐ Πα πα], παρ αϑέλγειν νοῖ ϑέλγειν 46 

Ρ]αθανα, ἀθογα μι ἵστα ΑΘΒΟΊΎ]Ο δ᾽ αΐα τ. λει. 900. ϑ'πρν}. 1040, 

ΟΝ, 12 -- 108. ΟΞ ΝΟῸ5. ριδμάδον! Ἰιουνἵδ8 ἃν ὀχροᾶὶ οι δ᾽ {Π8᾿ 

βαπι 5. ΧΟΙ1ο(ἢ 7). φαϊα ν θα, σαι ϑιλ5., Ἰανμία (15. {- 82)». δὲ ψδῖυ 
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ἴδον αὐδον δ. γορῖπα. αν αὐΐᾳ 6. Βαορα ἐπεί {-- 91., ἔάδδοϑ 

4 ἄομιο το ρα ἄἀοργοπιία 5 δοοθιδαβ (-- 90.}, ὕυὕἱ ϑῶσαθ ἰὰ ποβίναδ 

Ἰπολρηκΐε,, δαυία διε νἱιθον; {ἰδ τ οἱ κροηι Ἰδοίίουθηι {-- 108), 

οὐ Ψ, Τὸ -- Τὸ. Νὸοκ γοπδηουαηλι8 το] οί, ααΐα σου μονα, 5. τἃ 

πσηον οδιοπέ, υἱυῖβ ἰδπὶ ἰβ 8 ἀαδηὶ Ραου ἶα., ὑδου λιν 

ἱμπηϊχὶ,. ΤΈΣΣ 

ν. τἢ. ἀτίτᾳ σαρκί] 4υπθ ΟὉ ἀ6 δον ΠΟπΟγ 6. σαν δί, 

«ἰειν οβέ μόπονο δἴβοογθ, ἄτέίεεν μόποῦα ρυϊνανο: πᾶς τις πλούσιον 

ἄνδρα τίει, ἀτίει. δὲ πενιχρόν ΤΊ 6 ὁ 5. ἢν 021. 8 ἄτιεος φαΐ Βοποῖθ 

᾿ οᾶτοί οὐχ ἄτίτος ἤσιος φαΐα υἱέογοον πδοίι5. δϑέ, 11, ΧΠῚ, 414. --Ἢὦ 

ποινὴ. ἄτττος Π]: Χιν; 484... Ροῦπα ἱπβοποναΐα, ἀΐα πο π Βο]υία, 

φυσίωνε5 ἐνὶ. ἀυθἐέαν! ροίςί, πη δαᾶρηιν δέ ἤδεο νΌΧ, 4υπς ὁ ρτὸ- 

ἀαεὶί, Ἐοτπια ἄτιτ᾽ οβέ οἰΐαιπ ϑαρρ]. 858. ἰπ ορίΐιο ὁοᾶϊεθ Κορ. 

1, Οῇ. ποί, οτἰέ. δὰ Αμ. 1850. ΡῬΓΟΥΕΒ. ἰάθπι δϑί δθη88 ΠΝ 

᾿ἴογηνᾶς ἀτίετος Ἑυηι, 885. 839. ἐπὶ 

᾿Υ͂, τὸ, ἰσχὺν νέμειν αἱ νέμειν χράτη ἄστραπᾶν δον. Οεᾶ, 

ΣΟ δι ποτ᾿ τούτο ὑσένοσθαι ΡῈ 
δ᾽ ὅνηνι: τ --- 82. Θυδηᾶο δηΐηὶ πιδάθ}α Ὀοοίσυβ 6 ἀνθ! βοηΐς- 

[αςία οἱ τόρθοῦο ἀδείϊατα, εβί, Ἃυ τ ΒέθΕχ ἀδονορί(5 {Γἰ 5 ρ6- 

ἄϊνας,. ΡΌΘΓΟ ποη τοΡυβίϊοι., βούη δ ἐμ ϑν πιρθάϊίαν, 1 αἰναάδ᾽ 

μαΐιβΒ δηδρααδβίϊοὶ βυβίεπιαιβ (12 -- 82.) μᾶτίθ {τὸ5 δχΠ δηΐων 

βοηίθη(ἰδδ ρυϊ ποῖ ρα 68: πομοτνὶβ ἀοίοοίςίο (ν. τ. οὰΐ γειροήαϑὲ δἷ- 

εἰ 0 Βοηληϊ 82.), τον ΡΌΘΡΗΙ δίθι!ς 071 οἱ 81.}., υδὰβ΄ Βδοα- 

Ἰογὰπὶ (Τῦ εἰ 80). [{ἀχὰς Ἰου σία. ΘΧ ΙΒ οί "5." ατυρηδηβὰ οᾶδάξηὶ 

185 ταβ. φυδθ ὑτενίυβ ἀϊδαμίαν ἴῃ ρυϊοτί, 

Υ. τὸ. νεκρός] Ἰυπίοῦ, γεοθηῖον, Οὕδα βεη ἢ] δοίαΐε παρ ῖϑ 

εβί ἰανοηης, δὰ εβϑέ δείαϑ οοηβίαηβ, 488 Ἑοηϑία δ. ρα δΡ 5. 

Τί τεαρὸς. πος Ἰσοο Ὧθ6 πηϑάυϊϊα ἐὰν θη}, ν ἢ} ΠΡ (334 οἵ 

. 1433.) ἄς μαογῖν ποηδαπι δά εἶδ, Ὁ} ορρομ αν εἰ έγας νοεῖ ἐβιέοι: 

νεκρὸς δἰ νέατὺς δοέϊααὰδ ΘΟ Ρ ύα ΡῈ δὲ συ ροι αϊναε, δ ἐδ }89 

ΜΕ » οὐ πων ΒΟ Ρ}. Θεὰ. 6ο]. 102.: τὸ μέν τις οὐ γεκρὸς, οἿδῥξ 

γήραι τὰ δηΐων παπᾶ Δυρ δ᾽ Ιερϑηδατῃ το ΟὈΤ Ἰἡ ὁ τ πὶ ἐόαλδον 501 1- 

γνίαγα οὔτε νεαρός, δὲ ἀὐυηδαΐ ΒΥ Πα αν : 

δ, τῦ. ἀνάσσων} ἈΓεθ 114, απδθ ἴῃ οπμηϊ ὑανία [685 πο} 115.- 

5118 ἐδὲν Γορίμνε ἀξ οἰ αν ΓΟ αὐ δ. τ δ εἶδ ἀΉΡΝ ΡΟ ΣῊ ΝΣ 

ῬΗ Ν.ς 18," ἐσόπρεσβυς 1 πμ οαη θ᾽ ΤΠ  6α ὁδί οοὐ δοῦπον 

αιοὴ μιὰ ϑὶβ δθμῖ]ο ὠοβεϊι νἀ τ. ὁξὶ οἱὰπ τύ νατ. 

«ἃ 

πδ υἵι ; ψυὰὲ ̓ βδμΐ 
-’7 
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βἰ τα ἶβ 6556 δοβεϊπιαίαν, 6ϑί βθη 5, -- ἄρης δ᾽ οὐκ ἔνε χώρᾳ, τος 

μὰν ποῦ δηΙΡΙΪα 5 πῃ τορίθπο ἱποβί. [πὶ αυάπδηξ ἢ δι, αὐ 

11α τϑοπαί πη θά α}]α, απο ἀθ Ἰοοο ἀϊοίμπι Ρυΐίαπέ χώρᾳ δες οοη[αβὶ0 
΄ “» . . . . 

νΟΟΔθ] γα χώρα εἴ χῶρος ποῖ) δϑέ οὐδίϊοῃ δ ἰγδοίοοταπι, ἘΠῚ ἴῃ 
" χ ͵ 

αππηΐθι5.) α05 ἀἴεταηί (Ατἰδβί. ΡΙαΐί. 801. Εᾳυ, 1884. ΧόπΟΡ ἢ... 

Οδο. 1Π|..8. ΤΠ οοΥ. ΧΝν, ὅ7. Ιπ Ἰοοο ΟΔ]}]πιδ οὶ Ἠε]. 191. 

χώρα ε5ὲ 5ο0]υ1),) Ἰοοΐβ. ἐν χώρᾳ επ5ἰρσηϊδοαξ Ιοοπὶ ᾿αβέαπι ἑηΐαβίο 

ορμοβίίαμη. Αυΐπαῦλ νΘΓῸ 688 ΤΌ ΡΟΥ 5 6] 11οἱ Ιοσὰβ ἰπἰ αϑία 8 --- ἄρης. 

αἵ, Βαρρ], 149. δορὶ. ΕἸ. 1248. Ἔατ. ΡΠιορη, 184. (ἄρη δ᾽ «ἡἰτω- 

λὸν ἐν στέρνοις ἔχει). ΒΤ. 

ΨΥ. τὸ. ὑπέργχηρως β'πα αὐίΐϊουϊο. ρμοβίίαπι, αὐ ὅταν ἡδὺς τοῖς 

λόγοις πεέϑῃ τὸ πλῆϑος Ἐπ τ. Οὐ, 901. οἱ ναγιϊοὶρία Αρ. 69, 5.0]. 

ΑΙ. 154. Δμέ, 868, 4 

ν. 80. βάχτρον τριτοβάμονος Ἐὰν. Τιο. 27. 

ν, 82. ὄναρ] Οἵ, Ρίοιι 448, 549. Β ἴ.. -- Ἰμμνμμκνδόν 1.5}. 

ΡΔ1Πδ60 ἱμίοτάϊα Δρρδιθνί πη ρῖμθ8. ποοίαπ86.. 

ν. 88 --- 91, Θυϊὰ εβί, ψιοᾶ πονὶ ΘΟΠΙΡ ΘΟ  Γ6.18, τορίηᾶ, αἵ ἴῃ 

οππίαπι ἀορουαπι. ππὶ αὐ ον απ], ἔὰπὶι οΟοἸθβίϊ 7 αι ἔδυ βία. 

αὐβ βδοίαᾳ [αοίαβ ἢ --- Θυσῶι ἀϊβουίθ παπὸ ΔΙΠαυδίαν ὁπ ον 5. γορὶ- 

ἨδΔη1..). ῬΓΟΘΆΡΙ]6 οϑέ θᾶπὶ 6856 Θρ  ββὰπιὶ 6Χχ δϑᾶϊθιβ εὐ ρδιδι8 βδοῖδ. 

4118. φυοταπι ἱπηαρῖθ8. ροβίία6 8} ἰμῃ Βοθηᾶ, πὶ 8 ΠΟΙ} 18. οὐπιΐ-τ 

{41} 8. 

ν. 81. περέπεμτα θυνυοσκινεῖς} Βδουϊοαπάο οχοϊίαϑ αὰδ8 

γὰρ ἀπΠπῸὸ τ β θαι; βδοῦα ΟΧ 15. ἰμβίϊία 5, 

ν. 88 858ᾳᾳ. Τυὶρ! οοπι ΑΘΒΟΝ} 5. ΘΧ δὲ ἀδούαπι οὐ ἑ 6 Π), ΡΟ 

Ὀΐῖςα8., σςοο] θβίεβ, ον θ 568.) Παθπιν 8. ΟΥαϊ 6 πὶ δυο] 0 τῶν) τῶν τὲ, 

τῶν τε ἀρφβίσπαμα {{τυϊ008 ἔπηὶ ΒυρΘΙῸΒ ἀἰοϊί, {πὶ ἰμἴρτοβ. ὕΞ 

υἱοὶ μοί του οἵ εἰν ίαί 8, ἔργ ηΒ6 8 νΕ Ὸ Ρ]6)} 15 εὐ πορο Τα πὶ 

διαίία δἀοταπίαγ : δἰ ἴεγθ ἰἰάθπι, αἱ ϑεοὺ ἀγώνιοι; 111 ἵπ ἃτοδ 

εὐ, ρΡᾶγαπι ἀϊνουδὶ ἃ ἀοπιθβίϊοῖβ οὐ Γαπλ ἰαυ} νὰ8 αἰ, γενεϑιλίέοις, 

ἐγγενέοιν, γενέιαις . 4αἱ ἰὰχπὶ Βαρονΐ, {πὶ ἰπἴευ! ἀϊουπίαν, ᾳυΐα ἅἂὰ- 

ΡΙΟΧ πᾶθο ουΐπδνῖβ οἰν (8618. γα ΐο οὰ πὰ αὐ βα 6. ΠΌΠΙ ΠΣ 118 νογίυν 

ἴ πόποι νορίο. ἤδροθ ἃ ἴον βυροια βυμέ οὐἱιπαϊ οἱ μοϑί πιοὶ- 

ἐμὰ ΙοΥἷβ ἰμίουϊ σοι 68 (πρόπολοι ΟἿ". 858,}} ααἴῃ οΥἱρίπϑηι οἰΐαπι 

τοροίαμί 4)» ἐπἴου 8, αασπὶ ἴῃ 1119 811 ΤΕ α8, ΘΓ ρυΐποορ5. ἔσο απίὰϑ 

ουἰαραὰδ γορίᾶθ Βύ1Ὑ}Ρ18. Ρυϑᾶνυβ ἃ ΤΟ] "6 δὶ οὐϊίαβ.. οὐἦὰ8. 6 ἢΠα 

γνῈ] πορίϊ βουοόϊοπὶ σοι νὰ] Πυρὶίοι νο}] ἌΡ] νεὶ αἰϊαυΐ ἄθαν 

᾿ὕ 
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βυροῦαθ, Αὖ αἰτίαι, ἰνΐβ᾽ ππμν "118... {πὶ Οὐ οἷ8. {πὰ πν ΓΟΥ̓ ΘΠ 51}}}18, 

ἀϊοτυπέ σοοϊοβίϊα, οἃ μοί δβίπια πὶ πὰ πΐπα., αὐ. ἔμ} }}}8., Β0]6, 

Ιαοθ οὐ υβαὰο ΓΟ, αυδὸ ἐπ οοο]ο βυμπί, {ον γἂπὶ δου πα, Ηδιο 

εορσί(αἰτοιθηι οὐπὶ πιο οι σοὶ ἰπ πιθίς μοοίδο ποβίγὶ σοηϊυη οίδπι 

6586 ραϑίεί Ἢ Πδπαϊῖὰ, ἔν". 80, Δᾳ. 17. Ῥσοπι. 451. "δαμπο ᾶθο δάουδίϊο 

ἀδογαι, αὐ Εἰνὶαίθην., ὩΡΤΟϑ. "ποροίία {πο πί}., δβί οδάθηι 486 

ΤῊ, 211.: πολισσούχοις ϑεοῖς, πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπισκόποις. 

ν. 93 - 90. [ΟΑυἱϊὰ εβ8ί., αὐυοὰ] εαἰΐϊαὰ αἰϊαμπᾶθ ἔαχ {οἱ Πίατ 

πποία π] ΟΠ] 5 Βαποίὶ οἱοὶ ἔυπιοιί 8 ἐπποχὶΐβ., Ρυ](6 ἀδργομπρία 6 

οΕ} 16 γερὶδ. : 

Υ. 932. λαμπίς] Εδοΐαπι ἀβὰ8 ἰπ Ροπιρὶβ οἵ βϑογὶ οι 8 βαί! 

ποέυϑ, Οἵ. Εππν. 1022, 1042. ἔν, 397. 

Νν. 9ῦύ. παρηγορέα, ᾳυἱδφυϊᾷ πιυϊςεῖ, ἄε!τμἱ, σοπιπιοᾶθ ἀΐ- 

οἴυπι ἂἀθ οἷεο, αυοὰ γτὸ28 γνεὶ ἀυτίβϑίπιᾶβ, 6 αυΐθὰβ ἴαχ σοπιρουνομᾶᾶ 

᾿δβδέ, πιο ]εθ8 γεὰὰϊί εὐ μα} }}] 68. Θυοᾶ ἱπποχίαπι ἀϊοϊίαΓ.,) αυΐα 581- 

είο υδυΐ δες οπιηΐᾶ ἀδβίϊπαπίαν. ΡΙθγαπηαὰθ δηΐπὶ πιαΐα αγδοεῖβ 

ἈΡΡΑγοΡδέ φαδονὶβ βιιδᾶθα, αὐΐρρα αι (ὑγείαν εἴ νἱποϊδίυν ὕεγα 

νοϊυμίαβ εἰ ργυᾶδηβ γαίίο ππεμἰ5. Οἵ, ν. 851. Βαρν]. 1040. 

Υ. 96. πέλωανος Ρυϊ5,). {υπὶ εοοία, ἰίδαια ἄς Ρἰδοθνία, {πὶ 

παυΐϊάα, αὐ οΘα ἰοοο ἄδ οἷθεο, Εατῃ. 2605, ἂς εγυονα (θοάσδηι 5θη5ὺν 

αὰὸ ϑρόμβοι φόνου ἰν. 184.) οἱ Οποορὶι. 92. ἄς ᾿ἱναίίοις. πογίαϊβ 

ἀϊφαία, οοπιροβίία 6Χ πι6 116. νίπο, δάυδ εἰ ἕαττε (04. ΧΙ, 519.). 

ΟΥ͂, 91 -- 103. ΓΕΜΒΝΝ σϑιι8ᾶ85 ΕΧ 6 αὐδοῦο, 4ιδπίαπε 

ἔα5 ε5ΐ, αἴ συγᾶθ πιθᾶθ πιδι ραν, αυᾶὰθ πῃ πΠ|6 ναχϑί, πὐῆς 8 

ΒΡ6 Βυροιδίυν, 4186 ἰδεία ἄς ἰεἷβ βου ἢπ 65 ᾿πιροιΐέ δηχί δία, 

οΥ͂, 98. αἰνεῖν πος ἴοοο ἰδ αἰεὶ ἀϊεεῦο,), υἱ ν, 1403. 

ΟΝ. 192. 5ορὶ,. Ρμΐ. 1366, 1384. αἶνος Αφ. 1404. 

ν. 99. παέων ἀϊβοτίες ἄδθυπιὶ γοπρί οί. Ἐδῶ ἔδυβία παΐ ΐ ἀρρᾶ- 

γ685, 48ηὶ 'ρ86 Αροϊῖίο. Οἵ. ΘΟ". 84. -- παίων τε γενοῦ γμγᾶε- 

ΤΪ580 ρΡαγίϊεῖμῖο, ξ ΟΝ. 804. δ5δ1. ὙΥΕΙΙΝΣ 

ΟΥ̓, 100. καχκόφρων] ἱπίμιϊοα, δῃΐιπο δάνεγβαηβ, δηϊπιιπὶ 186- 

ἄφμβ. εὔφρων, διΐηϊο σδ} 118. Ἶ Ι 

ΨΟ ΟΙ 544. [ἴὑπρο: τοτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀγανὰ ἐλπὶς ἀμύνει 

τὴν ϑυμόβορον φρένα φαίνειν φροντίδ᾽ ἄπληστον λύπης (᾿ποᾶο ἰηΐ- 

τὴΐοα Βα ῖ  οὐνα.}.) 0 ἀο ἄς βαοιϊ εἰ οἰ ῖβ Ιδοίᾶ ([ἰΔείὰ, φαοι 54-- 

οὐἱ Ποῖα νιάϊέ, αὐ ἔδυδία ρογίεμᾶεγα ρυουαυ 6 65) 50 65 (οὐάϊία, 

: πιμίαία ἴῃ ΒΡΕπὶ ᾿δθίᾶπι) σομὶθεί πιθπέεπι οχογοϊίδι δὺ 

β 
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οβϑίοηδοπᾶδα ἱῃ βαί 1} ἀο]ονθ δηχίοίδίο Θυδεαπι 

ΒΗΘ ἸαΓ αν. ῬΥΪΟΤ 68. (πιοῦο ---- ΘΧϑ οὐ 81) ΘΧ ἐδ 6 βαιΐ ἴῃ ῬΥΪΟΙ͂Θ 

οὐ αβν 18 νΘΙΒ.Β ΡΔΥΐΘ., ΡΟΒίθυ ΟΥ 05. (φέρειν ---- λύπης) ἴῃ Ροβίθυου 8. 

Ομ πη θη ΟἾΔ} ΟἸ ΟΡ ῸΒ ΔΡῚΙΘΘΓΘ. ΠΘαοΪ βοῇ οομυδίυν πδοο δηχίε- 

(8 ΒΡ6 ἰδεία, υὐ ποη ρεγρείπδ πηᾶπθαΐ οἵ ἰπβαί }}}} 8, Ἧς 9.- 

“μόβορος φρὴν ἀϊοίυπν αὐ ϑυμαλγὴς: καρδία ν. 956. Ῥαββῖνο αἰοίλιν 

εἴΐδπι ϑυμοῃ ϑορῶ 50 Ρ}-:Ἔ Τὺ. 141. ἷ 

Ν, 104 --- 146. ΑἰγΙἀαλην γ68. αὐτὴ παιγδτοίαν δχροᾶϊϊο, ᾿ 

ρΡογίθησις. ομθ δαυ!]ᾶαναπι, αὐὑδο ἸΘρούθΏ οτανίαυνη Ἰάσονα, 

Λαυ]άαγαηι. ρτοαϊρο ΘΧοΙ ἀ πὶ Τιοίαθ, ἸΘροῦ 5. οὔΐαμι απ 6 ἄσα 

ιρηαθαίαϊ"; 4880 π6. Βα ποῖα ἀοιηΐ ἔπ ο δέ Π ΠῚ νΡοβίυϊάτοί , δὰ]- 

οἶδ νεγου δία". ΝῊ ρα} πες ιτ τιν 

ν. 104 -- 116... ῬοΙ8. ΒΠ| ΘΠΌΓΓΆΓΘ. αποδηδην ἐς πουΐβ. δυχὶ- 

1ἴαπι ξαία 6. τσ πὶ ΠΏ Τα, ἔπι5θα. ν "Ἷ8 ΠΟΙ 15. ἐοπίρ ον: το ἀα 5 δ πὴ 

αἰνϊη! (5 ᾿ἠδρίταξ βαδβίο οαπίαμι, ΤΌΡΟ δξίᾶβ ἐοηρτθη8: - αἵ 

Αἰγιάαβ οὐὴν Οτδθοὶβ Ῥ υσίδηιν τὰ βου ἄσθαθ αι 16; τρί υ᾽ ἃ ἀοχε 

ἔνα ἀρρατϊθηίβ, νεβοδηίεβ ἸΙεροῦθ ἔδία ργανίο, -- χύῤδεος δαυϊ 

σοι αὐδηῖρ ἵδη ὑΐ δἰ] ρεουΠ ατοην μοββίἄοί, ν. 101, 810. ϑύυρρ!: 

905. .Τίδᾳφις μος Ἰσοο ἄς οοντἀἀϊη 6 ΓΤ εϊ; 408 ΠῈ Ρτοδβίοίαν. ---ῷ δύ- 

γνατός εἶκε εἰπεῖν τὸ συμβὰν αὖ τοῖς δημεῖον ἐξιοῦσοιν. ϑβοϊβιον ὅδιον 

κράτος γ68., αἴας γγοξδοία το 5. Πατεῖ ταδί ῥα Χῖ; ὁπῖοιν, αυοᾶ᾽ ἔαπ-: 

βίαι ἴεν ροτίεηαϊ!, (4 ὄρνεθες ὅδιον ν. 143. δεαΐηθ, αὐ 5 ποῖ. 

οὐ ΒΊΩΙ ἴ,, τὸ ἐν τῇ δὲῷ ὀφϑέν: ποπάσπιη δα ἕαοίάτα ον ἀξ {εν 18 

δχοχαίϊαι. Οαοᾶ ἰὼ ἐοτα Οεουν ΥΗ οπέ ἐνόδιος Ῥτ, ἐ4871.}.. ππξρεΐ 

τὸς. Ταϊη πη ΓΝ (ὅτ ἐὐὕθνϑὶ ἈΠ ΠῚ δι 5.5 πὰ νδυμν νων. 

νῸ } μοίθητία, απ86᾽ ἀδοίαὴ ἔδν ον 6 {ν αὐταν) ἔοι αὐο μοίρα. 

ἀλχά, --- αἴσιον τῇ ψαθ᾽ θ᾽ ξαυβίὁ ὁπιῖπὸ ἃ αἰ 8. Μιῖδ86.» Ἢ ὃ. Εν 

κῶν, ᾿84. ϑέμρὰ. ἩΦΥΠΙ; Ἡν} υ29ι, 496." οὐδ᾽ ἀολλτι δε ο 

ν, 106. αἴσεον ἐκ τελέων] ἀπο δ΄ πα ηὐθ 8 ΠΡ ΟΒΡ ΘΙ ̓  

Ροτίοπίαπι εδί, τέλη βδορ βεϊ πιο ἅς ἀ 18, «υἱ τόῦαμι μὐ Υᾶμ ἂ  αἸπ: 

αὐαϑὶ πιορἐβταΐονι ρθναμε: τελέων τελειόἑώτον κχράτος Ζεύς Βύρν!. 

50, ΟἿν Ῥον5. 204. δυρῃ}. 123, Ν αυἷ5 ἀπρ6ὲ,. αυϊδιΐάμι Β[πὲ 

Ἰνᾶθο τέλεα, ρυομ" αν. δϑύ ινοῦθ ΜΗΒΗΔΌΟΝ 486 ΒΘ ΡΟ ἀοφοΐιιι Γαΐ 

οὐ ἰμβίοία τοϑρίοῖ. , ἘΣ Ὁ ἀρορῖ πνρδι 8. 

Ψ. 1τ0οῦ --- 101. Πιρονία οϑί ἰνᾶθο βθηίθηία ἰμίου ᾿ ἅπ ἢ 9 ̓τρυλδίν 

Ράϊο». (οὐΐ5. ΟΥ̓ 15. ὕπως οι ρμοιοί ἃ ϑροεῖν, Θ᾽ π)}}18. κοι ΐθη.- 

(αν ταίϊο εἰ ν. 901 -- 9117.,. δὲ ἰπβου ν. 9}}1 --- 914. -- 



ΙΝ ΔΕΘΟΠΥΠ 1 ΛΟΛΜΕΜΝΟΝΕΜ. 111 

Ἐχ οίαν ἐν νουρῖ θα. ΠΟΒίΓΙ 8. ταί ΐο, τ ἂθ Βα σ σονται ποπὶ γορὸ- 

ΠῚ} Θμοχυϑ: ἔτι γὰρ γοβρίοἱν ποίίοποια κύρεῤς εἰμυ ϑροεῖν. 

ν. 106. πειϑώ]ὔ αυϊδᾳαϊᾷ αὐδηρίαιν πὰ ἀρθηάυπι ΒΟ ΠΟΥ οἵ, 

πὰς Γοβ, πὰ γΟΡΡ ἃ, ἃ 5.0 Ρ}ν, Τύδομ, 00]. τὰς πειθοῦς πα; χρί- 

στῳ προφάσει ἂς ατιἰβοῖο Ἰλείαπῖναθ, {8 Αρ. 8571. ἄς ἴρβα νοϊυπ- 

(αΐς, ἧρβο βίμαϊο, φυοὰ αὰ δροπάσπι ἱποὶίαί. Πςἀ4υ6 νὰ βιυυακίομ 

ἐρβαμι. ἀφοϊανταίυν ἀθουα ιν ΟΒ16η.}. ἃ πη Ρ6ι' δδπ πὶ (μολπὰν) 

Ἑμουα8. δαμμἰαίαγυ8 ὁδί. ϑαπβίο ἀϊνϊἰία8. φαηίαμα. ἰηϑρίταξ μ 8] 

δέ υϑὶ: ἀϊντηϊία8. δᾷ οδηθηάαπι διιβοϊίον, 

ψυ 107. ἀλκὰ βαορίββίπιθ. ἀδ Ὑουότθ, ᾳαυσᾷ ἀδοταπὶ Ῥγαθβί ὁ 

νοἰδὶ σονειρῖε. ὙΠΕΡ. 10. 210. Εὐπη. 258. ΒιρΡΨ], 351. 13], 

882. -- ούμφυτος αἰὼν ἰὰ ἰδθρυθ,), 4ὺυο Τιοίδα. δχοϊάϊωη πο 

βίατο. οὔθ ἀφοϊδιαναγαῖ ; σύμφυτος, οορ μας, οὐ ο οπ]ει8.,..ὄ φυοᾶ 

πὰ οὐαὶ δἰίθτο παβοϊίυγ εἰ νοεοὶξ, ορίΐηνθ ἀϊ ἰατὰ ἀδ Ἰυκίο ἐδηρ τὸ 

60, ᾳυοᾶ οἴπδη οοιβίϊίαἰέ, ουπ18. ἐδηλ ρ ΟΥ 8 πθιιο ἃ θυ πα δ ιθοτῖα Ὁ τη 15 

ἩΪ8 πϑβοϊίαν εἰ ροτη απο, ἀβηι6 ἄσμ», ἀϑᾳὰς, ἄστη, πιᾶέα Γαίαπι δὰ 1ἃ 

ἔαβιϊ σαν ἀποίαι εβέ, 480 γαίαμι δ. ομμεπ, ΟΥ νυ λλο, Ρὲ ἃ, ἐκένεμι, 

Μ.}.. Ἄδα Ρανυμι. ἀϊετέ ἂν. μος. πορίνο μόρσιμος αἰὼν. Βαρρ), 41. 

ατὰ, ]αὰ, (θιι ρα, πιοπιογαίι" ν. 12}. χρόνῳ) ἃ ΟΔΙοΝδιίθ, ἰγεῖρα 

μεενίίαίο, ἀεβίβιιδίω πιο, ΟδΙο Βαμα. φμΐπι, ἀἰσομή αν, ουϑί,. ἀ6. ἦρβα 

εὐ βγβίοιια, ποῖ ἀρ ΘνοΥβἰομἶ5 ἐφωιρονθ, φορὰ αι, βοῖτο οι ράδιιδ, Εραΐν; 
«οἱ αυδογογα Ἰἰσεραΐῖ, Ὀϊβεγίθ ἀϊοίαπιὶ 6βί ν. 40, ουογα ἀεβίλξυ εξ 

ἐἰδηΐ ΒΡΌΒΕ ἐρϑῖ, αυἱ, δοΙὲ Ατρίνδμι ΓΘΡ ΟΠ ΘΙ ὁπβέοαϊεμαμέ: Ὁ} 18 

ἑμνεμίε, θεῖο Ρτοζεοία, εγϑε: ̓ς ΘΠΠ6 Ἰρίίαν οὐ ἢ. 618. ΓΟΒΌΤ, ΡΘΕ ΤΟ μὰ 
Π͵ΙΔΒΡΕ 

ΠΝ ̓ Ῥδοχατη ψΨεῖο δυρυτίο, ῬΙΟμββυπι, οὐδέ, φετίο ᾳυοθδιη ἐδ 1-. 

ΒΟ, βαρουΐαρ, δναβαγαιι, Ε556 Ἰιος ΔΌραν. Ποςσ. {δι ρε8 “06 ην- δἤθτδέν 

ον ἧς ἀϊοὶ, Ρβοίογαί ἔεγτε το νειν Ατείνὶ. εἰ. ὙΠ ΡΥ Π}18. ΘΠ οΓο,. 4 δου μι. 

ἴσο ἑοποίςς Τοία, ρίζαν. Δεηίο μα ἸιαθῸ͵ πές, ἀ ἢ Ὠ16 δὰ οϑτιθὴ ἀπ ἢ 

πῶ, Ἰαβείφαο ἰεπηρονΐβ δάνθηία ἤάποίδηι βαρροάϊίαηΐ,. Βα, ἢ 

τδ8) 486 φἄμίιι μι οζοείιι,, 4ιᾶς ἐμβίαπι, (θπιριι ἀξξίριμαν!ς, ὀχ μῖνο- 
(ον, βεαιορ (λυ νοταΐναες ἀμ ἀρίοεδι, ὅπως ἐποίρί μην, κἰρυτὶ 
ἘΠῚ 108. Ἑλλάδος εεἰ(.} Οὐδεοίας Ἰανϑηίαίεηι δοπόογάθηι ρεῖπ- 

εἷραμι. εοβίρηδηίαγ, ρυλποίρεβ'. (ταγαὺ) Θγαθοίδθ, χὰ οὐπὶ Αἰεῖαϊᾳ 

ργοβεϊβευπίαν, ἰάθη αὐοά 111 ἀρϑηΐθβ, Θαοζὰπι πιθηΐΐο ἄσυνδε- 

τῶς αὐάϊία., «υἷα ἴῃ ἐϊβ ἐρ58 βυέ Αἰγιάδο, 51 Ἰορεπάσηι τα, ὦ, ἰὸς 

ἂς Αἰνιἀϊ8. ἀϊοίαι. σύμφρων τινὶ ΡΊα τ. Ἐρὶδβί. Τ..--- Εροία ἥβαν 
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ἀδ ἀποῖναβ ἱπίοτργοίαίαν ΒΞ 60}. Ατ ἢ βὅ. Βαπ, 1811: αὐτὸν δὲ καὶ τὸν 

Διενέλαον. ϑοᾷ οδιβα πὸὰ δβέ, οὐν δχοϊαδαπίαν το] ϊαυΐ ρυϊποῖρο8. 

τι 110. πράκτορι] τῷ δίκην εἰςπραϊομένῳ. 8. ΕἾι0]. 

Ψ. 111. ἐξόπιεν οοἴ.1 ὅ᾽ ἐξοπίοω λευκός. ὃ ἐστιν ὃ πύγαργος, 

ΦΟΙο1. Οἵ, Δτίβίοί. Ηἰβέ, Απΐην. ΙΧ, 22,1. ΒΟΤΗ. -- Ἐποινῖ- 

πδίδμι δίθμοαὶ ἰῃἄο!θπι μὰς δα} ὰ ἀρβίοσπᾶῦὶ δαυϊάθιι ΠΟΙΙ ογοᾶο, 

μἶ}}} ἄθ μᾶς τὸ Δεβοινῖαβ. Βίδίωϊξ τηοᾶο ΔΙ ’Φαδπὶ ἀϊνεν βι(αΐειῃ, 

Ψ. 112. δορυπάλτου] ἃ ρατίε δοχίοια, ἰᾷὰ αυοὰ ἀϊβενίε ἀϊ- 

οἴαπι ν, 18ὅ., απ (οὐ ϑεϊιυογίβοἶϊο. Β. Ὀρροβίίαπι ἐβέ παρ᾽ 

ἀσπίδος Ὑποὺ. 014. -- ἔχταρ μελάϑρων, οἰίαία ἃ Τ]ιοπιδ δΙᾶ- 

εἰβίνο ἔκταρ: ριῸρ8α δοάξβ Αξδιπεπιποιίδὶ τδα 16. ΠΟ ἐπ ἧρ5θ0 

ἐξεοίο. ' 

ν. 113..ἕ ἕδρα ἄθ ἴοσο, υἱὶ ἃνθ8 ἴῃ δὄγθ δοπϑρίοἱυπίυγ,, αἱ 

Ἑατ, Ηοτο. ἔατ,. δ96, Αρραγομέ υὐἱ ἃ οπιπὶθ8 δάβρίοϊαπίαν, Νῖ- 

ἨΠ6Ε ἴῃ μος νεῦβὰ ἄθ ἄοπιο Αἰεϊάατγυπι. ε 

Ψ.114. ἐρεκύματα φέρματι ϑρροβιίΐο ἐμηβογία, ϑΌη 6}}}- 

βαπᾶσηι βοσχήματα νεὶ χρήματα. ἐρικύματος ζοτπιαίυπι αἱ πολυκίματος 

εἴ βἰμηα, κύμα ρτανίἄαίίο ΟΝ, 128, Εὐπι. 059, Αἃ μοὺς ἐρικύματα 

θαι τοογέι βλαβέντα. Θυοὰ εκΒοεὶρίο ἐρικύμονα βίγασίυται κατὰ 

τὸ σημαινόμενον πος ΙΟ60 ΥΕΡΕΥΪΒ56 5:01 νἱἀδηΐζαν ἰπίοεγργοίεβ, ἰᾷ 

ἀροτίθ ἔαϊβαμι ἢ βθη8ὰ δηΐπὶ τοι α δι πίπ!.), πὸπ πιᾶδοα- 

ἘΣ 111}. ᾿ ἰ ᾿ς 

ν. 116. τὸ δ᾽ εὖ νικάτω] Οἷν ν. 196,.380, 824, 682, 

Αρίυβ βᾶπε Βυΐο ἴΙοο0 6 ΨΘΥΡΒΒ.. {0π| αὐτὰ ἧπ οἷπ δ, ἀαδπαᾳυδῃι 

ἀοχίτο, ἱποβέ αἰϊψαϊᾷ, ᾳαοᾶ πιϊπείαγ, αὐυοπίαπι ρυαν ἀπ 5 δδί Ιδρι8, 

ἰὰπὶ 4υΐϊα ἴδηι ἀ6 ναιϊϊοϊπΐο, αυοᾶὰ πυπὺ Ριο]αίυτα5 6βί, οορτίαΐ 

σποντὰβ. Αδάμθ ἀρίυβ εβὲ ν, 129... υνἱ ἴνᾶθ ἄϊνίπαθ τηδηί ἔδοία, 

ἀρ ϊβϑίπιαβ ν, 146.) υδὲ πιᾶϊα, 4.86 ἀοπιιιξ πιϊμαμέα, βαπέ οχ- 

10 1{8ὲ 

ν. 111 -- 120. Οδ]οῖια5, αυἱ 15. δα 1118 Δἰγἀδ8. ἀεί σαν ἐπ- 

(6Ἰ]16χὶί, Ττοΐαπι πᾶς ἐχροάϊίοπο ἰυϑίο ἰοπροῦα ον εγβαπι ἱγὶ ΡΥ δα Χὶ, 

νουϊία8. πηι], π6 δχοιοϊίαπι ρου υτθατοί γα αἰνίπα, ἱπν!ἀϊα Πίδπδο, 

4υᾶς. Α(ὐἀϊ5 μδυῖίοι ἱπέθβα εϑβεΐ δίᾳυθ 8401} }8.) ἀαουαπι δρυϊαϑ. 

οἶϊο παυοτοί, 

τ. 111. ἐδὼν ςοι{.7 φασι νιον ἄχος Αἰὐ1ᾶδ8 ἃ πϑοηί οδκ 

βοιίθμ 15, Οἷν Η οχ πὶ, δᾶ ὅορμ, ΕἸροίγ, 68ὅ. ΥΥΕΠ.1.. ῬΑΥΟΥ δ 
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αἰ ΕΥΒ05 ΟΥΔῚ παῖ! ατυτη (0701, ΤῊ 16] ρου πὶ ἐδὲ ΔΊ πο π πὶ συ πιπιὸ 

σία! μᾶτανίπο ὄχρο  οη θην, ἱατάϊον ον Γυἶ556. ΑρΡἈΠΙΘΠΙΠΟΉΘΙΙ, 

ΨΓ119. Αβθᾳεῖί ἀαυ}} 89 οἵ ἄἀσοοθ: ἄρπονὶ υἱτοβαιο ᾿09 δΕ56 

ἰάθη, ΔΙ͂ΘγῸ 5. ΑἸ οτὶν ἀοβίσπαινΐ, Βδορο ἃ {γναρὶοὶβ ἀσπὰθ. δἰ πβ δὶ 

ποίϊοιβ ρᾶτί65. ἰππχαπίαν ραν ἰο]δ τὲ ἴ{ὰ οΧρ] σα ἶὰ5 οδί οἷν 

Ε ἴῃ ἀρροβίιίουιο, νοΐ ἤΖοῦσαι ϑεαί τ᾽ ἄοιδοε Βυρρ!. 096, ΟΥ, 

ΑΒ. 194, ; 

τς 150. τεράζω "γι τὰ τέρκτα δὲὴ προύμενος, 5. οΕἿϊο 

ν. 12]. χρόνῳ] ἰυϑίο ἰεπιμοῖο, υἱ ν. 424, 1329 εοί{,. ηἱοὐ ’ 

ἀϊβογίο ἀϊοίιπὶ Θαρ»}. 1932: χρύνω χυρήῳ τ᾿ ἐν ἡμέρᾳ. τὸ ἀγρεῖ, 

ΡΥδΟΒ, ΡΤῸ ἔυΐξ., αἱ "εν 11|. 5618, ὅ25. δ ορ}. ὁ0εἀ. 60]. 185. ἈῪ " Π,71ω 

ΟΝ, ὅ48. Οἵ, Ρι. 2ὅ, 92ὅ, αἰΐα, ἀγρεῖ, ἀγρεύοει, πορϑήσει εἱ. 

ΕΔΓ Π. ᾿ 

ν. 128. πρόσϑε κδἃ πύργων τεΐογτεπᾶαπι, αἱ πρύοϑε πυλᾶν Τῇ. 

ὅ25. Οἵ, ΡΟΥΒ. 447. 5ὶ δὰ δημιοπληϑὴ, νἱχ Ἀγ πὶ ρΡοβί πρό- 

σϑε φοκυϊδθβεΐ ροοία, βοᾷ αὐ 6ν. 843.: φόνῳ τῷ πρόσϑεν ἑλχαίνοντι. 

ϑαρΡΡ!]. δ2.: τῶν πρόοϑε πόνων. ϑαρρ!. 1017. -- Βοῦᾶ δχ ατ]}}6, 6 

πιθθο 5 ογορία ἰπ σαδίτα δα πᾶνεβ ροτίαπίατ. -- κτήνη, χοήπατα, 

Ηδβυοῖ, ΑἸΠΝ πα }}} πἶβὶ ροουᾷοβ. ΒΤ... --- ἀλαπιίξεν τονπια Ηο- 

ΠΟΥ Ϊοᾶ, ααὰ ἰπ πᾶς σοβογίρίϊοια σου 0 πεὶίατ Α ΘΒ. } 75. ΤΥ ΕΤ, Γ,, 

Θυοᾶ Ἐυπίαϊξ 5 11. 1. ν. 65, 28.: παρὰ γοῦν τῷ «Τ]σχύλῳ εἴρηται τὸ 

ῥῆμα χωρὶς τοῦ α: ἰὰ ἅς ΤΙ, 47, 531. ἀϊείυπι. -- μοῖρα, ρμᾶῖ- 

«ἴο, αἰβίγιθυΐζίο, εονίἴο. το πρὸς τὸ μέκεον, βιαίως, κἵουΐ 

πρὸς τὸ κάρτερον Ρτοπι, 212. ΒΤ,. 

ν. 124. ἄγα ἰάδιη αυοῦ ἕήλωσις, ἰηνῖαϊα., Ἠδβγεῖι. ἄγαισε, 

ζηλώσεσι .Ἵϊσχ. Θρἤοσαις. --- χνεξίζειν ΟΌΒΟΙΓαΓο, 4 δϑί πιαϊῖβ 

αἴβοογο. χγέφας πηϑ] ἢ], 40 αὐῆ᾽ριίυν εἱ Γναπ οἷν ἘΠ πα τη. 379, 

Οἷς ΘΟ". δ3, ΔΕ. 421, προτυπὲν στόκιον, ὀθκ ακημτόῃ [ΓΘΉ ΠΗ. 

προτύπτειν 65 δὰ ΡΥοίΓσάἐΤΘ τεῖ ἐπίναη κε ἶνο Βοη κα Ργοίπτ θα τ 

δὰ ἤποπὶ ΔΙ αι θη. [4 ἀ6 Τνοίαηϊα, πὶ πξήιθ αὖ δοίοιη αγηθοα- 

τὰπι ργθουγγαπί ἱνίαπθ γει ποηΐαν; 1 αυρᾶ 5 ην  Πτἄϊηα. βαχὶ δ 

τποπίς ἰπ τ δη {16 πὶ. πΠ}} ΠΟ ΘΡΉ ΡΠ 15. ψοἸ εἰ ἐν, ἀοπιΐξβὶ ἀθοϊαταίαπι 

Θ5Ε 1]. ΧΙΗ, 186.; ἄθ᾽ νὶ δου ΠΙΆ Τ απ’, 486 ΠΕΡΙ 115 ΒΘ ΕΠ, Οὐ, 

ΧΧΙΡν, 519. ΝΙΝ ὅθ δύ ρδηδο γ6] ᾿σγοπιρθθο, πραῦσθ ᾿ς σοη- 

οἴη! σαπὶ ἰπιαρίτιε ἔνθηΐ, Πα Αραμηθπιῆο ἀϊοϊίατ Ττοΐαθ χερβδλὼβ 

ζευχτήριον ν, 487. πιεηβ παρέχουσι σιόμιον ον ἢ. Τύδς.- 1263. 

στόμιον οτρπτωϑὲν Θχογεϊ 5, ηΐ ἔρθηΐ ᾿πβίδι οϑί. 

θοῦ". Τιαῦ. να] ΤΡ. 1. 5 



1: ΟΟΜΜ ΕΝ ΤΑ ΒΙῸΒ 

Μ΄. 12, ἐπέφϑονος} φϑόνος ἔβέ ααΐνία βεηβῦβ, ὅο αυΐε 

τοπι δι οἶδ ΔἸ} οοηίϊ ἴϑαθ. ΜῈ] Δ} ΑἸΐῸ ριεβίδῃηι 6886 δεστα ἴογέ, 

εἶνε ἰαβίαβ, 8ῖ 1116, οὐ γ68 σομπίϊρ!, ᾿αβίοϑβ " {γδηΒΡΎ ΘΒ5Ὶ5 Θβΐ, 

υἴ δα ρο(ϊτεΐαγ., βίγνα ἱπἰυβέαβ, βὶ ορίϊπιο ἰυγ86 εχ ἐρβα σαί οπΐβ 

Ιεϑε εἰ Ἄνβϑηβι δί, 

ν΄. 1206. πτανοῖσιν κυσί] δρροπίέαπι νοοΐ οἴχῳ, Ποπιὰβ 

εοηβίδί εχ Αἰνιαϊβ: Αἰνᾶδθ δα }}}5. βρη ποδιίασ: δὶ Αἰγιαϊα ἱγαΐα 

εϑί Πίαμα, δβέ οἰΐαπι δα]; δὲ πἰβ, 1Π|8, Αφαυϊαταπι Ιονἱβ δἰ πιΐ- 

Ἰυαϊη 6 Αἰγι4α5 σοηβίαπίον ἀοβιρηδί Αθβολ νυ], ΟΝ. σι. 241, 2608. 

-- Ιονΐβ ἐμη68 ἀϊοαμίυγ δαυϊαε Ῥσοπι. 1022., εἴ βρΎΎρεβ, ςοπιροβίεϊ 

εχ Βα 18 εἰ Ἰεοπῖθ8, Ῥγοπι. 808, ΝΌΠΟ τπηϑᾶὸ ἀδίϊνιια σδυβδε 1 - 

νῬογὶ ροίεβϑέ πτ. κυσέ: δὶ οἢ βοϊδιπι δαυι!ατὰπ) ἔδοϊηαβ Αἰγιἄαβ οὐΐο 

μαυϊ Πίδιια.,) ἃ ΡΓΟΥΒΙ5 ἱπδρίυτη 6ϑβί. 

Ψ, 121: αὐτότοκον] εὑπὶ ἰρβ8ο ἔεέξι οἵ. ν. 494, --- ΚΙ πΙΠ|Π|8 

τοῖϊρῖο Χαμ ΟΡΪι. ἄἀθδ νεπδί, ὅ, 14, Ατυ θη. ἄς νη. 22 οἕ 29. 

ΜΜίποταβ θγδυ πὶ οδίυ]ο8. πιΐϑθο5 ζδοΐαπέ νεπδίουεβ, Ὀίδπαπι γενδ- 

τομίοβ. πτάξ, πτακίς, πτώξ, δειλός. Ἠεβγοῖ. Ὀὲ πλάξ ἃ πλήσσω, ῥάξ 

ἃ ῥήσσω. ΒΤ,. πρὸ λόχου. Οἔ, ϑυρρὶ. 617.: γυναικῶν λόχοις. ΒῈΞ 

ΘΑυδοβίνογαμέ πὰα]ία ἐμ οὐρτ οίεβ, φαδηδηι τὰ Ὠΐαπδθ ἴγαηὶ σοηέναχο- 

τἰηέ Αἰνίᾶαε, οἵ βυπί ααἱϊ οὔξουγίυβ ἂθ Πδὸ τὸ ἀἰχίβεα Αδβον γίθηι. 

σοπίειδαιί, ἈΠΕῸΡ οπιμΐα εἰ ρεογδρίουβ νἱἀθηίαν εἴ ρἴαμα, Εἰοὔδπι 

πιοο, 410 8401}}8., Αἰγτἀϊβ βυασοσηϑεέ Ὠϊδμᾶ: ποᾷὰθ υἰ]ὰπὶ Ὑἱθο 

Ταίϊοποπι. ΟἿ ἃἰϊα ᾿αΐϊὰ5. δίᾳψαα. 115 ἰν86 οδυβδ εἰξ εχ βεϊπια πᾶ, 

σεύναηι Πίαηδα βδούδηὶ ἃ} ΑρδΠΘΙΠΠΟΠΘ ΟΟΟΙΒΑΠῚ 6556 ΟΠ 68 ὉΠῸ 

οτα τοίογαπί [ανυϊδθ; οαν νοιῸ βδογᾶ υμονϊέ, Ὧἀθ6 6δὸ ἀἰββοηί αν, 

Βδοῦδμι Γυΐβ56., αὐ ἰ ΠΘΠΊΟΓΘ Βαηοίο Ἰια αν αν , παῦγαΐί ΒΟΡΠΟ- 

ο165 (ΕἸδοίτ, 861.): Β8ΟΙΔΠῚ,. 4ΌΘΙ δ ἢ ΡΓΔΘΡ 8.9 [αδιέ ΟΠ Θ 5486 

Γον αν σαίι]05 ἄοα διηαῦοί, ΛΟΒΟΥἾι18, Νονεγαί Ἰιος Γασῖπα5. (4]- 

οἶα: ἴφια 4αϊ ἴῃ ἰ{πθτα ρᾶγδίο ΒΕ βρανάβημε Δονοταπίοβ 

ΔΡΡανογεπέ δαυΐαο, ᾿μ(6]] εχὶί μᾶῃ Δ4Ὰ 1] 85... «ποη απ ἃ δεοχίτα ρατίθ 

οοπδρίοαιθ. δββοηΐ, ρμογίεηδονα νἱοίοτίαπι : ᾳαομίαπι ψέγὸ οὐὔΐοβὶβ 

Π) ̓ απᾶ8 ορυθ ταβοογθηίαν, μασ ΟὈἸΟ5. 6886 4608 ἱπιρίείδιϊθ {Π105 

Ἀμαπιοιηθΐβ δᾶπαις. υἱίατο8. οαϊδιιίίαίε ἀοπιαβίϊ ἃ. Ροβίυ!αί στο 5 

βΒαογι Ποία, 40 διροογᾶϊαμη ἱπίονμμαθ ἄσηυθο βιυβοϊίαίυν! δϑβθηέ, 

Ργορίοτοα δά! πο ἸΘΡΟΥ 8 ΒΟΙ]ὰπὶ (Ἰθροῖα νεβοαπίαν δα} 6, 

φαΐα οσοΥνὶβ ροίΐτὶ ποθι ηΐ), Β οπιηΐθὰβ ἔδυ ἴανοις ἄθῶμη. 

Ληϊηιαὶ βαογαπι, αὐοᾶ τοϊρίοπς {τδοίαμαμι οὐδί, «αὐυοὰ Ὠίδηδο 

᾿αλάγλυς πωχός.,.- 



ΙΝ ΔΕΒΟΠΎΥΠΙ ΔΛΟΑΜΙΕΔΙΝΟΝΕΝ, 11ῦ 

ἰαϊοῖα σαυδεναί, ἐχ ἴπὸ (υΐεῖα οΥἰρθυΐ Αὐαηποιηπο: σα βοοϊουὶ 

δοηυα} 8 ὁδὲ ροθα, δὲ 6Χχ οἷυβ ἑυίεϊα ἤιΐαιη ἄσα οὐἰρὶς απ] 6 ἔπι- 

φιοὶὺὶ ἰυυοΐ, δὶ 4, αὐοὰ ἀριηξ, οἴοθγο, ουμίμΐ Αἰϊάπο, [ἃ νοῦ, 

πυρὰ ἰδηὶ ΠΟΙ ἀοῖδ κει Αραιιθπὴο ἂὖ 14 οχρούἑίοηθ, ααοὰ Π]Ϊᾶ 

τηδοίδία οὐὔυονὸ τππουϊαίαν ἀομι βίο.) ΠΟΡΥᾺΠῚ 68. Β0 6] 08. πονὰ ἰπὶ- 

Ρἱοίαβ, οἱ πιαῖου {Π|ὰ. 4ιδπι ΒΟνΟΥΪΟΙ Βραιίαν σΔ] πη ἢ 5... Ὁ ἀΠ111}ν 

ᾳυοά εομίγα τααυἑίατι βαβοὶρὶί ΟἸ γ Δοπιμοβίγα, Ηδηο ᾿πηἸΡ ἰδ αίθηι ἴῃ 

Ροβίουἷογα σαν πιϊηΐ8 Ρατίθ σμοτὰϑ ΧὨ θεέ, αυΐα πῃ 1ΠΠὰ γουβαπίωυγ 

οἰμβηΐᾶ., αὰὰθ πᾶ {Γαοσθαΐα σοπί πεηίαν: ὈΥΪΟΓΘπὶ ΠΠᾶπὶ ἐμ ρ᾽ δία 6), 

ὺά Ὠίαπδαπι οἰζοιάϊί., υγανὶι8 ἰμάϊοαΐί, αυἱὰ δ6ρ δηλ μᾶγαμι δᾶ 

ΤΟ; 86 (απο δαῖΐ) ρουβρίσον ᾿ 

ν. 180 --- 146. αυύτ ομΐπι Οπιΐ 8 όσα πῃ 681 ΓῸ πΙ48 

οδιηροβίσ υπὶ σδίι]β ἔανοαί Πΐαπα, πη ΡΙΌΒΡΆ}}110 6ϑέ δᾶπὶ δβὲθ 

εἰἴεοίαταμι αὐὑδα ἱηάϊοαΐ ἃ αὐροχίαπι, ἀεχίσαιμη αυΐάσηι, βεὰ ἢ ὴ 

μη ΐἷη0 ααβέιπι,. Μοίυσπᾶάυπι οϑέ.) Π6 ψϑηΐ 8 Πιϊδ818 δὐνογδὶβ οχὶ- 

ξαΐέ βδου ποία, 4φυοὰ ΥἰΧα5 οχοϊίδίαΓΠὶ 56, δίδηδέ δηΐπὶ πη δοᾶξ- 

θὰΒ πιεπιοῦΐα γνοίιβίαθα ἀϊβοογαΐϊαθ, αυὯ6 ἄσδπιθ ΒΊΓΡΕΓΘ μοίοβέ, 

Ἦδες Ἰηξαυδία ἱαποία οὰπὶ ἔϑαβέο οπιΐμα Αἰγίάδγπι ἀορπιι σα]. α9 

ἀεοίκπανῖέ. : 

ΟΥ͂. 180. καλά] Πἴαπα ἀρίστη καὶ καλλίοτη ΑἰΒοπΐᾳ οἱ ἰηΐον 

Αγοδᾶθβ οὐ!ία; ἴῃ ΡοΘίϊθΒ ΡΥΪπ0 8ἃ Ραῃρίιο ᾿ος ΠΟΠΙΐΪη6 Δρρο]ϊαία, 

Ῥαδα9. 1, 29, 2.. ΝΗΙ, 3, 8, 

ν. 181. δρόσον εαἰυ]ὶ πιοᾶο παίϊ, 4ΦΙΟΤΏΙ ΟἸΤ Δ ΠῚ ρου Ὀ᾿Δηᾶ, 

εἴ αυἱα νεαμαΐίΓΙχ εἴ αυἷΐἱα Πμοἷηὰ ο5ί. Πδοίς 50110]. ν. 1217: λοχεῖα 

γὰρ ἡ ϑεός. 

ν. 132. ἀγρονόμος δοείϊνο βεηβα, αἵ Οἷ ΤΊ, 106. Ραββὶνὸ 

5ΌΡΒ, Θεᾶ. Ὑγε. 1108. Απέ. 186. Οἷ, ν. 142. --- φιλόμαστος. 

Οὗ. ν, 661. ΒΙ. : 

Υν. 188. ὑβρῥίκαλον «Αἰοχύλος ἐν “ἤγαμ. γαὶ Δικτυουλκοῖς 
Αοδιΐδη. Ηἰβί. “Απΐμ, ΧΙ, 41. ὅν ἢ χαὶ ὀβρίχαλα, τὰ τῶν λεόντων 

καὶ λύκων σκύμνα, «“ἰσχ. Δικτυουλκοῖς ΡῚι οἵ. Ιἄδῃ Εαὰςί. Οἄ, ΙΧ, 
3 

παρ᾽ “4. ἐν “ἤν, ΒΤ. Ρ- 1025, 41: ὀβρέκαλα, ὧν χρῆοις καὶ 

ν. 134. τούτων οείί.] ΒΟΥ ἃ πὶ Ροβία]αί υἱὲ οἴη ἃ τδΐίᾶ 

δεϊδί. --- αἰτεῖ. Ῥτγοαϊρία ποὸῃ ἃ Ὀίδπα μΝ {ΠΕ 11, 561 ἃ [οτοὶ 

ἰίδφαθ βὶ αυϊὰ 118 ἴῃ 118. ρογβοίθπαϊβ νῈ] ἀὐογ πα ϊβ πιαίανὶ οαρὶέ, 

Ροβοθπάμσμι μο0 6βϑέ ἃ Ἰοῦθ6. [108 ἴῃ ογαοῦϊο (Ἠδιοὰ, ΥἼ1, 14}.) 

᾿ς Μίποιῖνα ἔιαβίτδ Ἰοτοπι ΡΓΘοαίαΓ..). αὐ Αἰμοπδ5 ἃ Ροιβὶβ βοινοί, 

5.κ 



110 ἙΟΟΥΜΙΝ ΤΑΙ 

Εαΐϊοπι ταίΐοπο ροβίοα ἀϊοίαπι ἐξητήσατο ϑεός φις, ον. 620,. ΟἿΣ, 

ΧΧΙΙ, 231. -- ξύμβολον; 63. 6 πα σοῃπὶϊοϊία 6586 αἸϊαυϊὰ, 

ν6] φυοᾶ ζαΐίυταιπι, νῈ] 4ποἃ ΔΌ86ΠηΒ,), ν6] ἀυοᾶ οοουϊέαπι 6ϑέ. Οἵ, 

ν. 8, 290. 59 ΡῈ. ΡΙ]. 408.) Οεᾶ, ΤΥ. 221. -Ξ ξεὐμβολα  κρᾶ- 

γεν, ἕασογε, πὲ οὐθηΐαξ γ65.) 4868 Βῖρπηο ἴ1Π0 ἱπάϊοαία οϑέ, --- τού- 

των --- ξύμβολα, Ὀΐαπα ρειῆσοτο, ταία γοάδονα οαρὶέ οπιΐπα Βο- 

ΤᾺ.) Οὐ ἴπ 4Ὰ}}0}118 μἱ ἰρϑὲ Ρυίεβ δε απέ. -- Ττιυοίδανϊε Αβρα- 

τ θιῦ η Ἰορογοπι δία στανιδαηι; ἤος ἔδοία πὶ Πα] θέα" 566} 5.. 506] 616 

πος ἴαμα οδί οἴδδηπα: [υρϊΐον δια! ]!δαύαπι., αὑυ88 Ιαροῦα ργδορπαηία 

νεβοευδιίων, ργοάρσῖο ρμοτίομαϊέ πιᾶμθθ ΡΟΘ δ) Δΐη8 ΒΟ οεἷ8 

Αἰἰάα5, σοί οείεγοςφυΐ νομα ἴογίσα π50}08. Ηο6, αυοᾶ ρογίεη- 

ἅτε Ἰυμίέος, υἱ ταίαπι Β8ί, ἰᾶπὶ ορουύ δι (δἵ Ὀΐδπᾶ. : 

ν. 136. δεξιὰ διὰ τὴν νίκην, κατάμομφιι δὲ διὰ τὸν χόλον 

Ἀρτέμιδος. 56. το κατάμομφα,. Βοάριμ βθηβὰ χατάμεμπτον 

(ϑορ". Οεἀ. 60]. 1284, 1690.) εἰ ἐπίμομφον (Α5. 811,) ἄς 6δο,. 

φυαοά ποη ἰμίθρι απ, ΠῸπ ἃ} Οπιπΐ ἐπιρτοἱναί 0 η6. 1 ο τὰ δϑί, 

ν. 136. καλεῖν υβί(δίαπι ἀδ ἑπνοοδηα!ε 4115, ἀ6 οδηοπὰο ῃ0η 

εϑἰτα! π|. Πΐδᾳια ]7Π]|αιᾶνα 6. Αρο!ΐπθ ἀϊοίαν, πὸὰ ἐδ ἰνγπῖπὸ 

νάθαπο, ἐήϊος Παιὰν ἰάδιν αυοσᾷ ᾿Τηπαιήων Ἡγπιι. Αροαϊὶ: Ρυίι. 94, 

ΒοΙΐηἷθ ΑΘΚΟΎΗ Ἰοεῖς παιὰν ἀθίᾳθθ ἄθ ἔγηο, δχοδρίο ΡΒΠοεί. 

ἔν. 221. 096 νοσανυΐο ἐήϊος οἴ. ΒΤ πες ". 1. ὅ΄ορῃ. Θεά. Τγγ. 

1ὅ4, 1090. --Ο Β[)6 Ιυμΐβπιο χαλέω ν. 10ὅ, ποίΐ. οί, --α Ὀϊριεμοι- 

δὰ αὐ ἴῃ Παιάν σοννορία,) οἷ, ν. 117. ; 

ὟΝ, 137. ἀντιπνόους ἀπλοίας] Οο!θεναπίαν οἷαι ψοπίἷπ 

δἄνοιβῖϑ (ν. 118.}: πιϊπΐπιθ. 60) αυοᾷ νεμίΐ ἄεποίευαπί, ἄπλοια 

ν. 110. ΡΙΣΕ 
Ν. 139. ἕτερος ᾿ἱπέαιιβέα8ϑ. αὐ ΡΝ ἃ. Ρυά}, ΠΠ, 84. -α σπευ- 

δομιένα ἀϊοίαπι υἱ Εἶαπι. 360. Βάγιτι 6886 πιδᾶϊὶ ρϑηθυ δ π᾿ 86 

νοῦς ἀϑαηὶ ποποί ΒΕ] 0 πὶ ἢ. -αο Γπιρϊοίδίει ἱπιπιο]αί οἷα Τρ σι Θμΐδ6 

ἀϊκοιίς ἀοδίαί οἰνογ 8 ν. 1971 δᾳᾳ. 

ν. 140. σύμφυτον] οἴ, ν. 101. ϑιαοιίποϊ!, αυοᾶ Υἶχαβ ρὑτο- 

οΥδδαί, πιοιποῦΐα οἱ δυοίου (48 ρου πιδηοί ροῖ ἱρϑᾶ Υἰχᾶβ., οὐ 6ϑοϊί δέ 

δυρείαν, σατῃ 118. ἐν 

ν. 141, δειεσήνωρ τοῖρίοβαβ.. ΝΏΠ4 οϑὲ αἰξίπιαθ ἰπ ᾿οο 60 1}-- 

νοβίίο ραν (18. νἰ8. Οὐρμίίαίο.,. 4τὰ δειοηνορέαν οοιπηϊθ αΐ ρμοοία, δα 

οϑί. ἀπά ρτοἤίείαι ἔὐπιηι, 117 5η4. οἱ 0690 βΒηαᾳ. Θυοὰ τ εἰἸ δὰ 6- 

"5 οὐμφυτα οἵ δειοήνορις. ἀθ ἰυν ρὲ πίοι οοβηδίοβ. νἱσαδν, ΠΟΙ 
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γονδυ δι ἑν ἐμ ον ρυοία τ) ἐΐδααο, ρον πν ρα] ακοα, δ ΟἸγίαδιημο- 

5ίνδηι υοἴοσί ; πδαὰς μουβρίοαι ὁδί ἰναθς να ρο, πέη 6. αἰ Πα ωτὰ 

ποίΐο ἱποδί ἰν ούμφυτος. - παλίνοριος ἰτὰ, φὐδὸ ἰ α«υονὶν 

Βϑιιοῦα ἄθηὰο γνοβυγμὶί,, ἴῃ χουν Αἰγοὶ οἱ ΤΊ ἐδεῖδ,, εὐ ἰπ τελε5 

Ο Αραμιοιποιὶβ οἱ Αορίβαὶ, 

Υ, 142. οἰκονόμος] δοᾶεν Ἰνα ἱίαια, αἱ οἰκονομεῖν 5. Ρ}ν. ΕἸ. 

190. ΟἿ ἀγρονόμος ν. 182. -- μίμνει --ο μῆνις τεκνόποινος, 

δέ δηξ {ΘΥΡ  ἀ1ϊν νοάϊνῖνα ἀομ οὐ δίοϊνίἑεικΝ 

αϑία 8 ποπιοῦ ἔγα Πἰθ εν ον αἰίανα, Βυμίθοίαμι, οὐΐ οπιμΐα 

πδθο ερὶ (Ἰνθία ἔα πὶ μυδθιἐαπίατ , ἔθ ὡὐἀἀιίαν, οϑί μῆνες, Αὐοά 

οὐπιαϊαπίαν ᾿ᾶθο δρὶ{ποΐ8, 6ο ἀεβί σπαίαν νανὶα οἱ οἱ δι οβίϊπα γαίίο, 

418 Ρεὶ Ἰοηρᾶπι δοίαίεμν αθὸ ἰΐἃ β686 δχειοθαί (εἴ, ν. 201 βᾳᾳ. 

849 κ44.). Βδίϊο νεῖὸ ᾿αΐὰ8 ἴτας ἀοβισαίαι ἴῃ αἸΐενο πΐα 5 {νἃ- 

Ξοθάϊδα ναί εἰ ΐϊο,ς, ἴῃ ογαἰομΐνιβ Θαβαιάγαθ, ΡΥ αι ᾿αϊα πιο 

ΒΟΘΙ 5 ἙΟὨΝἶ δ᾽ 1 Αἰγλθὰβ, 4αἱ ἀοηγνεβίϊοο οὔθ ν6 αὐοϊ ον αι ΤΠ γ επί ς 

αἰ ὰ8 εϑί (ν. 1112... ᾿μπᾶὲ οχοιία δϑί {Π|ὰ ἀϊβοονἀΐαθ ἵνα ἴῃ ἔμ δᾶ 

ἄομο, ἰμ ἧρβὸ ρϑηεῖα (οἰχουόμος). Ηᾶς ἱγὰ ρεϑγιιοίυβ ον ἀοβίϊο 

ὅοϊο (δολέχ) Τ νυ οβίϊβ Εἰ θα Ὸ5. ἱπέεγ θην Αἰγϑὺ5 (1506). Μδιοί ἰδπι᾿ 

ᾶθοὸ ἐτὰα ἴῃ ΤΠ γοϑίθ οἰ 546 ἢΙϊον. οὐοαπίομοη ἀχερεοίαιβ, ἃ 

Αἰγῖδαβ ρυμπίαί (μίμνει φοβερὰ παλίνορτος, μνάκων, τεκνόποινος), 

μαυϊίαη5 ἴθ ἀοάῖθηβ, ἢ 485 ΒΕΙΠ6] ἰη τ οἠιοία οδ. (οἐχογόμιο2), μᾶ- 

γδὴ5 Υἱ πα οἴδηι ἀϑία ἀεὶ (δολία) βεθϊονῖς ἀβίυς. Πὲς4ὰ6. χασι δες 

ἦτα. «πᾶ ΘΧοΡοθί Εαγίαρ (1111.} νε], 1ὰ μυοὰ ἰάει ἀεί βιδῖν» 

βοιΐαβ ἀλάστωρ (142]1.), δοῦῖ ἀοβίθεγίο ἐχβρθοίοί οοοαβίοθηι, 4υἃ 

ἀπδιαβ μάᾶτεί Αϑδιμθιημοῃῖ; ἰδία Οδ᾽οαθ, μ6. ἐμνθωϊαίων ᾶθὺ 

οὐοαβῖο ἴπ βδουϊβοῖο, φυσᾶ ρμοβίυϊαί γα 6556 οχβροοίας ΠἸάη δι, 

Νοὰ6. νᾶ οδί ἶο μιϑίιβ ; μαβίαϊαί [γ}184).4 πῃ ο]α (Το Θ. Γρῃῖρ δ ς- 

ἴδε: 4ὰ μογμθίναία (300. κ44.) ρμογηϊοίθαι ἀοϊοξα ἄρμιο ἴῃ ἄο- 

μα ἐμίγοάιοίε Αραθέμιμο (1440.)}, φαοὰ [αοίμ8 υἱίατα σὴ 

ἈΑορίβίο βεβὲ ἱμρὶἊ ΟΙγιαρινποβίνα (1885, 1858). 

τ ΨΥ, 1843, ξὺν μεγαλοῖς ἀγαϑοῖς] ἀϊοίαν ἄς. ρμτγοιηΐβϑο 

Ττολὰαο δχοϊάϊο. Ὁ Ἂ 

ν. 144. μό οσιμὸος, υἱ δηίθᾶ αἴσιος ν. 104. 

ν΄. 145Ὁ. τοὺς δ᾽ ὁκπόφωνον] Μαῖα Μἶβ) 486 ὑπᾶἃ οὐπὶ 

ῬιοβμοΙῸ οχρεά οι ονεμία ναι οἰμαία8 εδί Οα] μᾶς, οοποΐμηδ 6βέ 

μδομῖδ. 

ΟΨ, 1 - 10ὅ, Εαυΐϊάφιν ἰμνθοο Τον δια, αυθοῦπι ΠΕΗῸ ἀπαυδηι ἡ 
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Ροίεβέ οοπιρδιανΐ, πεαὰθ αἱ δηίθα πες 4υἱ ρμοβίοα θχϑέ, [1(8- 

4ὰ6 Τυρὶΐδν νἱοίοῦ Οπιηΐαπὶ ΒΌΡΙΘΠΙΙΒ οϑέ σο] γα 5, αὶ ἄο]ογθ 

Ἰοχία! 85 βαρϊοηζίαηι ἀοοεί, -αο Θυῦὰ θὰ 1.8), αδα ρῥιδοοσάιπέ, 

τ]ία ἔμουϊηέ, αυᾶθ πδαηΐαῃν ἀοοσδηΐ, ἰδβθη ποι ἰρ8α πδοηΐᾷ εβέ 

οαποηᾶδ, ᾳυΐ8 δαοἌί 5068 ΒΌΡΘΥΪΟΥ ΘΠ. Ἔν αΒ 8) 6556 Βα] θη), Θυΐα 

γΕΙῸ Ππι|818 ἢΠ|1ὰ οἴβοϊοηᾶα συναΐ ἷδηα., παπιΐη αἰΐαᾳαο δρθξ ΟἸΟΓ 8, 

οὐΐ5 ΌΧΙ σομίτγα ΠΠᾶτὰ δαβίϊηδαΐαγ. Ῥδαϑηθὴὶ ἱπνοοαῦὶε σΔ] 0888, 

οὐπὶ Οαϊομβαηίθ. ΟἸΟΓὰ5. σοπβθεί; Ῥδθᾶμ οδέ ἈροΟπΐβΒ ΘΟ ΠΟΠΊΘΗ, 

Αἰψαὶ Αροὶβθ Ῥαοδηΐβ πὰ 5. ΘΟΓΙΒ. ααϊυυβᾶδτῃ ἤπὶυαβ οἰ οα πι--ς 

βουϊρίαπι 681, μϑαὰὸ πονἱέ οἷον, παπὶ δ δὰπὶ Ομ πῖπο πα π8. Ρ6- 

ΤΟ} ἀοίδηβίο μονίας, [ἢ Πὰς ἀυυϊίαίοηθ,, πῃ ἰὸς ἀεβίογίο 

ἱπυθηϊθηϊ πιχαΐηΐἷθ,. απο Βαμμὶ Αἰτι ἄαταπι οογίδπι σοποὶ αγθ Ροϑϑὶξ 

υἱοίονΐϊδα,, δ Ιονθὴ οοταΒ 886 ὁοηνοχίϊί; ργὸ παθηΐα οαγπιΐῃθ 

τἱοίον 8 ργαθϊοδΐθ δα πὶ ΘΟ] δηβ: δ Τον6 πη), απ ομηΐὰᾷ οτηπΐαηι 

ἀδογαϊη ποτα ἰμὰ 8686 σοηίαμηοίξ (ΤΠ ΘΟ]οΩ. Ααβοῖ. ὃ. 14,), οὐΐὰΒ 

πᾶ ΠῈ5 μανὶίον δίᾳαθ ΑΡΟΙΠἷΒ ἀϊοϊίαν παιωγέα (ϑαμρ!, 1061.}: φὰο 

αἾ}}}} δβέ βιυρονῖαβ, ααὶ οἴ πα νἱμοῖί , χαΐ ορίηα8. εβέ σωτήρ, παὺυ- 

σίλυπος, νικηφόρος. Θυδε νἱοίνχ Ιονἱβ ροίθιίϊ οβίθπαϊίαν ἰπ οἷα. 

Ταίΐοη8 συλ ἰΐβ) αὐ πὰπο. απ δηίθᾶ, 4 ρμοδβίεα εχβιβίαηΐί (160 

--- 100.): οϑίϑπαϊίαν ἀδίμάθ βδρι δμίον δρθιθ Βοιῃέηθῃι, αἱ πδῃσ, 

νοίοηςἴ πὶ οΟ]ευ οἴ, αὐἱ ἰΐ8ἃ δα ἄθαϑ. Βα μη }8 αἰαίατ, αὐ ἀοΙο 8 

δ ργυδοπίϊβην ΠΟ πιΐρ5. ρμεγάσποαΐς (1δ7 --- 161.), ΜΙαϊονγαθη. δεπι 

πιοηιογία σορὶ ΒιοΓ 4168. νῈὶ ᾿ηνέΐοβ δὰ πιοἀοβίϊαιῃ οἱ βαρμιθηίίαπι: ἰὰ 

«08 ἄφογαμι. εομπέϊη σαί σονδίΐα, 401 ἑμνιοίο οπΐα σα θύηθμΐ ἐμ ρ6- 

το (102 --- 16ὔ,), γρ 

ν. 141 --- 149. [Ιυρϊίον, 4υΐβαι}8 δϑί; ἰΐὰ ἱμνοοαν! δὶ οἱ δον 

οαρίσι εβί, 96 ποιηΐπα δα πὶ ΔΙ]Ο ΌΟΓ, ; 

ν. 41. Ζεὺς Ρ θην ΒΒα πὶ, ἤθαᾳὰα6 αὐΐο υἰμβοῦϊο ἱπηοίαπη δυπι 

βίταοίατα οί! 8. βοηίεμίία 6, 4186 ἄς ἰοῦ ἰρ80 νοσαθ.}0 πιδρὶβ. ἀαδαι 

ἂρ τὸ αἀϊοϊίαν ἴῃ 68 Βθῃίοη 18, -τ- ὅςτις ποτ ἐοτὲν «εἰ. Εχ- 

γνἱϊφαμίαν μᾶθο Ἰροο ϑ'ϑυνὶὶ (Νὶνρ, Αδῃ, ἘΝ, ὅ11.); ϑοαχαίΐμιαν (6, 

βαποίς ἄθρουν απ.) 4}5418. 685: ΡΟΙ ΠΟ πὶ ἴὰρυθ.. ψυὶ βίο. ῥτοοδιίυν: 

Τυρὶίθυ'. οἸπηἰμοίθ 8, ναοὶ 4110 Δ]10 ποινίθο ΔΡΡΘΙΪΑΥ ψΌΪ 6.18.5 δ 

Ιαίοι (ταί, 38.) ΝΗ πον. ἃθ. ἀἐ 8... πὸ ποιηηα αυ  ἀ6 1), 

αυϊνϑ. 5686 αν οι ΤΕ 1} δ νοΐ πα ἀαλῖθ υἱέων 

ψορα 8: δεύτερος δ᾽ αὖ τρόπος ὀρθότητος, ὥςπερ ἐν ταῖς εὐχαῖς 

ἑώόμος ἐστὶν ἡμῖν εὔχεοϑαν" ,γοὕτινές τὲ ὁπόϑεν χαίρουοεν ὀνομᾶζό-- 
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μενοι ταῦτα καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καλεῖν, ὡς ἄλλο μηδὲν εἰδότας. ΟἹ. 

ἐν, ο.. 39. ΡΙιδεὰγ, ». 887. 5 μἃ αὶ ὁ αν, ΟΠ, Ἡγινη. ᾽πε... 1, --- 

Ἑᾶὰ δπΐωι δὲ οὐτὰ (ἀπ Ομ ομπΐα νι αυΐ με δοδπίων, εἢ νοορᾶ- 

"ναϊοὸ ἀοὶ σαἰϑαας κι οπΐ οσοδδίομα ἃ δάδαιί τορι θ, αὐοΐ 

εἰ δορορί βίη. δἰ, οαΐι8. ἐπώνυμος Πουὶ νου ἰβεῖμ6 γὙοΠ (αυ( 

ὙἸοῦ. 8. : Ζεὺς ἀλεξητήριος ἐπώνυμος γένοιτο ἹΚαδιιείων πόλει.) : (αν 

μὸς ἰοθο οἰνονῖ, τυὐϊηΐο ἀα ἱ ἀφ ἱρὰ ἴονἷ» παίυτα, «ὰ8θ. ἢ ἰν, 

4υᾶς βοαιαμπίι", ἀϊκου 5 ηιθ ἐλ θείαν, βέ γθῖοὸ ὁδνεμάαηι,,. 6 

ἰΐα Τονϑιὰ ἱηνοοοΐ, αἱ χοἰ ῖο ίαιναθ, φαδο 880. μγοϑρίοῖ ἔπ}, ἀαδα 

ἑυξίδηι σοπίτα Αἰνῖάαϑ βιιδοθμὶς ἱγαη, ἀευϊία Ιδοἀαίαν, Ριδοίοτθα 

οπιπῖηο ποβοὶΐ ὁποῦ α5, αὐὰ ταίΐοιθ Πἰρογανὶ ροββίμί Αἰγιάδθ ἃ οὐ ἶπ 9 

ΒΡαΓὶ ΟΥ̓ΌΟΥΪΒ ἀοπιεϑίἑοὶ --- ἰὰ ᾳαοᾶ Βοϊυ8 Βοῖτ ρμοίογδί Πιρίίον --ς 

οὐπΐηο ποβοὶϊΐ, ααοάμπμδηι ἰΐϊδ ἱπβίεξ μοτίοα! πὶ. Πα. ΟΠ ΪΠῸ 

ΒΌΪ]ο αὐἱέαν σορποιιῖπθ, π6 φυΐὰ ἱπορίϊ ρεοβέεαίαν, 8010 60 ποπιΐπθ 

δατη Δρρεὶαΐ, αυοᾶ εἰυ ῥγορυΐαμι, ααο οπιπίσια. βὰμο 1551} 1 πὶ 

οδί, φὺὸ οὑπὶ βαμᾶεγο εἴ ρἱονΐαγὶ σομβοηίαποιῃι εἴ, Ηδες χορὸ 

δὶ Ἰονὶ νἰδοε, Βρογδηάαμ δδέ σθοσο ἴοτα, υΐ εἰίαπι εὐρα Αἰγι δ 5 

ἰία αραΐ, υἱ τα 5 ̓ ιῸ ΠΙΒΠᾺΝ ΒΟΥ ΠᾶΤ 6 5016, Πθαϊι9 ΔΟΘΥ) 118 608 οᾶ- 

βίο, ᾳαᾶπὶ αἴ ἰΐβ 486 ἃ» 60 ἰηπίρυμίαν τι8}}18 πιοᾧεβίἑδηι οἱ 58- 

Ρἱδηίϊδπι ἀοςεοδηίυτγ. 

Υ. 149. τοῦτό νεν προςενν πο] ἴιος εὐ δ] οαυον, αἱ ΟἸι. 

224.: ταῦτ᾽ ἐγὼ οὲ προὐννέπω, ἷβ {6 δἰΙοψυου, 

Ὑ. 100 -- 156. Ουμπὶ ἴον πἰμ}} αυοᾶ φοπιρατατί. ροϑϑῖέ τερε- 

γίον βὶῖ 1ἃ δρὸ, υἱ συν 8 τὴ6 ΟΝ η0. ἢ 6 Θὰ : πο π16. αὶ ἀπίοα μο0- 

ἔξει ογαΐ, πᾶπο ααϊάφαδηι Οὐἑίοοιθ μοίοβέ; ποαᾷὰθ «ᾳυἱϊ ροκίοα εχβίϊ- 

{1{, Ἰονο δϑαυδτῖξ, 

ν. 150. προςειχάζειν ΘΟ ΡΆΓδτ 6, βοῖα μας εἰρἰ ποδί Π6 

ΑΘΒοΝνΙΟ ἀδίϊαίαπ, Μιὰς ν. 1060. Τπεὺ. 431. ΟΙ.. 15. ΟΓ, 6. 
518, 6833. πηι. 49, Οοηϊεξοίατι!, οοηΐδοίαμο δϑοβθαυὶ οβέ νεὶ εἰχά-" 

ἵἕειν νῈ] ἐπειχάζειν, νοὶ ἐξειχάζειν, εἰκάζειν σοπιραταπαᾶϊ βοιβαὰ Βπ6 

ἀαίϊνο τοὶ σομιρᾶνιδίαθ, ΡΥΓΟΓΞῸΒ αἵ Ποὺ ἸοοῸ, Ὁ, ὅ18. [π|ε6ΠΠρὶίυν 

ἀαίίνιυ5 Ζηνί. Ἐχοθρίο ἴον πἿ}}} ἰαῦθο αιοᾶ Ιονὶ οομρᾶγοηι. -τῦ 

πάντ᾽ ἐπιοταϑμώμενος, Θυιπῖδ ρεγροπᾶθηβ, γ6] Γουίαββε: 4αεπι- 

υἱβ μεγρθηάδιβ, ϊοίαπι μος οβέ, αυοομηᾳαθ χηοάο πάντα Χμ ὶ- 

ΟἸΙΘΙῚΒ.,) ἀα σοὶ 415. α115,). ἃ αἰνὰ ΔῸΣ. ]  αηὶ ἴμ 8 ΌΤΙ Ἔχερθείαεὶ 

Ροβεὶί, ᾳυογαηὶ ΠΘμΐὶ ἰπΐουτα κμρ86 μοίοξί εοπῇᾶϊ, ᾳυΐα ΟΙΠΙ65 

ἴονῖ καπί δϑυυίεοί. ἤχου, δ0ὺ, ἘΠΕΟΙοΣ. ρυ. ΤΙ, 19, 
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Ν, 151. εἰ τὸ εοε((.1 5[ τϑνογὰ πΐ ἰᾷὰ αροηᾶιιηι εϑί. αἱ δὺ 

μἷ5. ουτῖθ, 486 ἢϊ6 νεχαμπέ ἄδ Γογέαπα γοραπν, ᾿6 Προ ύοι, τὸ μά- 

ταν ἄχ ϑος, οὔ ἴπδπθ, ἀϊοίαπι ἀθ πιρία, αὐ αἱ μ1}}}} ἔγαοία5 ἃ - 

υεαί. 5111 ταίϊοπα πήματα μάταν ἱκνούμενα, 50}... Οεᾷ, ΘΟ]. 

}δθ8, 

ν. 103 1508, Νεηὺς απ δηΐα Ιονἷβ οὐΐα ει πιᾶρπῸ5 ογαί, πῦπο 

αὐϊάψαδπι μα) 6 μοίρης 86... "1646 4ἱ ρμοπί δμπὶ δχϑί 1, δὰ 88- 

4υδ 8 μοίοβέ, κοὰ νἱ ποίαν ἃ} 60, Δΐαφαθ πϑηνΐποηὶ τοί νἱοίο θη 

Ργδθαϊοανθεῖθ, ἰδὲ Τόν θὰ : απ νΘΙῸ ΒΌΆΠΠΙΟ 06. 

ν 1ὅ58, ΝΊΝΙΙ δι ρὶϊα5 ἀϊεδί, ααππὶ ἃ6 60 δοίαπι κ5ἰί. 

-- οὐδὲν λέγειν 018 ἔραΐ δυοίον δί6, αυΐα ἰδηίαπι να]δί δἰ ψαΐϑ,. 

«ἀαἀπηίυην οἷαι». ἀϊοία, --- πρὲν ὧν») ααἰ ξαὶ ξ, 46. 4υ0 δοίιηι 68, 

Νοίϊο ὅςιις παάροιϑεν ἣν μέγας ἄσπσο ἧπ δίδει βεπίθηίίαθ ρδιίθ 

εχὶ θέμε, 1ἃ μοῦ πδαΐμ8 οὔδειιάεΐ, εἰ σΟΠραύ αν ον 8 Ἰοσῦπ Κ΄.ὁ- 

ΡΙοΟο] 5 Οεο. Ἐγει, 1282: ὃ πρὶν παλαιὸς δ᾽ ὄλβος ἦν πάροιϑε 

μὲν ὄλβος δικαίως. --- λέξαι, 06 πΒᾶο ὁρμίαιἰνὶ ἔονια οὗἍ, Εν - 

ἔθει. ὅομ}. Δηΐί. 410, 14 ἁρπαλίοαν ἔα, 988, 

Ρμ)ιοπθ 'ος νοῦβὰ ἀοβιρηαίαηι νοϊυπί; εἱ ἀρβιρπαίυν β8η6.,),. ΒΕ8 68 

δία γτδίϊοηε, αυοὶ οὐηΐυ., 4υἱ σοηΐίτα [νοὶ ΓΘ ΘΗ ἂν ει, 

ὉΠ085 ΤΥρμοΝ ἰιαυθίυν {δ γ}}}} 15ϑ 8, ὙΠῈΡ, 610 -- ὅ2ὅ, ΡιῸπΠι. 

85] --- 8:2. . 

ν, 189 - 108, [Θεὶ ἔονὶβ οοἸου ναί νἱοίονϊαβ, 8 βαρι θη ἰββέ μι 

δαὶ, (ἀπὶ ο» βιιμμ θη ἔονὶ5 Ροίθη (πὶ, {τὲ Οὐ» δέ μΘ ΙΝ.) 08 

ας ρΡοίομίϊα υἱέων ογρᾷ πηουία!οβ:} ἀοοθί δ ΐῃ 608 58 61,6, ἀ0]101᾽6 

ἀοουιδῃΐυπι 18 ΡΘΕ] 87 6 βυιρρεαϊίαηε: 41] δπΐμ ΠΘ4.6. μον τ 

ποαιθ ποορίι ἀο]ουῦβ πιοιηουϊα 608 τα] ηαυΐί, νὰ] ἴηνι πὲ. ΘΟ] υθι- 

(αν πιοάοβίϊα, Θαδιῃ αἀἰνῖπ8. μύδαυρεί ἔδνου; ἤθᾷιο νοιῸ δὲ μᾶπο 

τ οὐ θβίϊαιη. ΠΟΥ (8168. ΘΟΙΉ ΘΙ α. ρΡοββαιί αἰ, εἷδὶ ἰηνιοία μοίοῃ(8 

5}, , 

ν. 1ὕ9. ὁδοῦν 6 δοοοιιᾶο Ργομι. 498. κΒ [ν 

ν, 100. πάϑει μάϑος. Ῥιονογνίαιι παϑήματα μαϑήματα, 

Οἵ..ν,.}20, Β1,... ΔΙἀὸ ΟΡ}... Δηΐ,. ἥη. , 

ΟΝ, 1601. ὁδώυαντα - ϑέντα, ΑΙ(οναμι Ρδυτὶοὐρίαπν. ἃ} ἃ]- 

(ογ0. Ροπήθη5.), υἱ ν, 108, 3839, 584. , 

ν. 102. οτάξζει πρὸ καρδέας πύνος] Μοιπονία, οὐ ποδί 

οἴτασα. ἀυτι πῇ πι {αν} α.,. ἐπ ΟἸ ΤᾺ Π5. ΒΘ ΠΣ 61}... αἴ ὁΟΙ ον 5. νοΙναίαν, 

νὼ 

ν. 1566, τρειακτῇρος] νικητοῦ 5.6].0]. Οἵ, ΒΙοπι ἢ, -- Τγ- 

σνζῳς 



ΙΝ ΑΚΒΟΠΎΠΙ ΔΟΔΜΙΜΜΙΝΟΝΕΝ, 121 

εὖ. 168. Ταδηϊἰνὰβ σω φρονεῖν 5'πθ αὐίϊουϊο, υἱ Ῥογ8, 829, 

ΡῬΙυτὰ ΒΤ,, Ν 

ον, 100. βιαέως} 6 ἱπιρουῖο ἀθούαηι νἱ σοπᾶϊίο οἱ βουνδίο 

τα. ᾿α εί ΑΘΒΟΙ 08: Ῥτγοπι, 15], 10δ, 404: ϑυμμ!. 1008, ϑαη- 

ςἴίαπι οἵ βυῦθ]ϊπιθὶ βάθη υἱὰρ ϑρρ!. 100, 581. ὑψίζυγος γὰρ ὃ 

Ζεύς. δεῖν. εχ Ἠομιετο, 50} 1ι. Αἰ. 244, 

ν, 106---282. ᾿Βαία δευαί ναί οῖηαίΐο Οδ] δ ίἷϊ: ΑὐἸ:ὰ6 ο189.- 

εἷθ Ογδοοδ. σοι θείαν, Ἰλυθίίαν! Αρδηϊθήϊηο. αἰτγαπι οἸ 5818 ἀϊ- 

Ομιἶδδδθ οὐΐηλθ βυθἶγαΐ , ἢ τιδοίαγνοί ἢΙΐαπιὶ. 4αᾶπηὶ μοβίυϊαν! Πἰαπᾶ, 

Τα ῖα ρΡογίαν θα 5 ἰδιιάδη δβεοὶοβίαπι σὐπδβίϊ Ὁ ἔπ πιο] αι ᾿οπ 6 πὶ ἢ - 

δες ουὐΐυβ ΡΥΘοῸΒ ΒρΟΥ που δία. 486 ΟΥδ. ΟΟΟΪ50 δὰ ἀγᾶπὶ ἄδαε- 

εοναίως. Νυπ 68 αυοᾳὰθ δνοιουδΐ, ᾳυδ6 ἰιος ἔδοϊπμ Ἔχοθρίυτϑ 

ΘΕ86 μνδοᾶϊχὶς ΟἉ]οΙαΒ., δαυϊάθιῃ πο νἱδὲ: αἰϊηδηὶ θθπὰ5 σοηίἑπσδΐ 

ἐὐθηΐυβ, --- Ἰηνοτᾶίο ἴον εἴ ἰμδϊςξαία ταίΐοα,, αυὰ 5014 οομποὶρὲ 

Ροββὶ( πον 5Ρ68. 68 ᾳυϊάθδηι, 4υοὰ ῃ0} νεγδομαϊα 118, φυΐθβ πᾶ] 

πὐΐίαι. 86 ἀυσεμαϊβ σδιᾶοδί [ὰρ᾽16 0. οἱ ἰ(ᾷ Αἰνῖαΐθ φαιοφὰθ μοβέ 

τ} 8 πὲ ]}ἃ Ἰφοίϊον ρου 5᾽1 δυθηίι8, ἰδὲ γον {|| ΠΟΥ 15 δᾶ 

Ὠδυγαὰα8 γ68 ΑβΑπιθν ἶ5, 685 απο Σὲ ἰαγαβ, φυϊθὰβ δὰ γί 

βιμΐ ἕαοία, αιδὲ ὑΥϑεήϊ χεύδί Οα] ον», ᾿ ᾿ 

ν, 160-͵ΙἈτττ, Νρὺ βᾶ)6 το[ιααηΐ ναίθηὶ οᾶσι Αρδιηθιηπο- 

μἶβς απ, ᾧπαὺπὶ Δ 6 εἰδβδῖβ οἰ θονοίατ ; νεϑτὶ δηΐηὶ θΟγΘ 165 

οαΐῷ τοιπονδι! οἱ ὁὐπίοιουδηΐ, αἱ ἰυμ»»Ὸ ἔθηιρονὶβ βρμαίΐο ρμοεάϊίο 

σΟΥΓΕαπΙΡογοίαν ΠῸ5Β ΑΥΘΊ ΟΓ 1, 

τν, 106. πρέσβυ ς] ἰάθπι ψφιοῦ πρεσβύτερος, Ασϑηιδπιπο, ν, 188, 

488. υἱ 5οῖΪυβ ἰιθ6 Ιοοὺ ἀφεὶριαίαν, φαΐ 5018 εἰς Πίδμηδην οἴεῃ- 

αἱ. -α ἡγεμὼν νεῶν, αἱ ν. 113, 

ν. 108, μώντιεν ςοι{,1 ψέγειν, υἱ ἐλέγχειν, πον βοΐυηι οβί υἱἷς- 

ἰυρεῖᾶγε, βεά οἰΐδπὶ νἱζυρειδηᾶάυιη γαάάδνο, ἰγγϊία τη ἀρηοηβίν 1 6, 

γεϊυίανο, γτοδαγριοα, 16 53 ΟΡ}, Αἱ, 1150; ψέγει" δαιμόνων γό- 

μους, ἰγεϊ 5 γτεάάθνε ἄἀεξογυη Ἰθρθβ. οὔξτιενα ΗΔ] δοέ πἶβὶ ΓΟΥΑΪΟΥ 

ποραίϊο, ναΐίθπν ὨΌ] τ) ΓΕἀαΥσΌ ΘΒ ρΓῸ; ναίθῃι ΜΠ Π16 τεδωϊχυδίνοι, 

τὶς αἀρυὰ ατγάδοοῦβ βαθρὲιβ ΓΘ διΐθα ἔδπηὶ ΘΟΙΠΙΠ ΘΙΟΥ ἃίδ η] βροοίαί : 

εἴς ν, 188, ϑ'υμγμ!. ὅ9, 902), δορὶ. τ. ὃ. Αραιηδηθ εἰμὶ 118, 

486 εἰνὶ δοοϊάσπί, γα υ8. 'μθ8Ὲ6. {δινᾳ α δ} [68 ᾳφαυάρῶσμι σοι βιθια- 

(αν: τὰ πράγματα τοῦ “γαμέμνονος οὐ ψέγει μάντιν, ἀλλὰ συμιπνεῖ 

(αὐτὼ τῷ μάντει) ἐμπαίοις αὐχαις (αι ἐν 488. Αραιμοιμσμὶ δοοῖς 
᾿ δέ 1 Ὰ Ξ ἁ - 

ἀυ), γὼ ἢ οὐ τ ἀλλὰ ἀϊί; φέροντα οὔτε -ττο συμιπιεῖ- 
Γ ῃ 
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υυσμπα απία ἱπνοσαίίοηεπι Ιονἷϑ νδίϊοϊ απ δἱἐ πδγγδέα πὶ, μος ἴο00 

ὩΪΏ1] οχερϑοίαυθ ΡΟΒΒΙΠ.8.,), ἶδϑὶ ἀθοϊαναίϊομθῖη, πὰπὶ μοσ χΤαίΐαπι" 

χρἀἀϊίαμι δἰ. Αποᾶ τοϊᾳαὶ οὔ 68 Ἰοσὰπὶ (ἃ ἑμπίογρτοίδ πέσαν: 665-- 

βίββε Δραμ θη ἔουέιμδθ δέ προθββιίαί!, πθαὰθ νυἱΐαροναν 588 

νδίθηι, βοὰ οὐίθηιμογανίβθα ἰ550 αϊνίπος ἃ ποαὰθ ἩΠῸ ποᾶο μυο 

Ρογίϊμεΐ, μθᾷὰθ ναΓα Εϑίς. ἤδ πὶ. Ροβίθα ᾿ἀεπλαπι (118) ροϑίυϊαία 

υἰγρίηἷβ ἐπαιπο]αί 07). δὲ πὰὰ]ίο ροβίθα σοηβθηί τοὶ, αἴα αι ἐίαπθ.. 

(186 84ᾳ4ᾳ.),), δὲ πιμίαία (197) απάομι νοϊαμίδία Ια ἀν ον 8. 

ν΄. 109. ἔμπαιος, ἱποϊάθι5, δοοϊάεηβ Οᾶ, ΧΧΙ, 400: κακῶν ἔμ- 

παιος ἀλήτης» πιϑ πᾶ οιι8, 4] ἐπ πναϊα μοι ϊέ, πα] 5 ἐπι ρ] οὐ 8. 6588. τύχη 

ἔμπαιος, σἄδιβ οαἰμίαπι δοοίἀ6ι8, τὸ8 οαΐμίδηι δυθΐθη8, [ἃ πρός-- 

πάαιον, ᾳαυοά ρμγδοίθν αἰϊαᾳυδηι χΧ6η1,) ἃπἃ οὶ ἀἰΐυἃ χ6 Ουρι 80- 

εἰαϊέ ν, 8322, --- Ρατχιϊοἰρ τ. νϑυθοῦαπι Πηϊίοταια Ιοοο πθίαν μοεΐα, 

αἰ ᾳυΐθυ5. ταὶ ἱπιορίθη ΠΟ 8. ἀπΐο Οσ]ο5 ἀποαΐ ἰυϊᾳαθ ππϑηβαναηι, 

οΟ]]οοοῖ, {γα 81} 8 οομ(οπιρ!αἰΐοιν ΒΘΓοΙρ 6 δι). Οἵ. ν. 204, 389, 

510. ' 
ν..110. ΨούάΡα]υ εὖτε ἀθείρπαίαν χ6 πὶ 8] (εἰνὰπὶ ον ἢ ἶ386 Θοάσπι 

ἦμβο ἰερογθ. 410 εἰίοτα, τπδιθαίο Ἰιος δ 006. ἴΠ{ὀ 05 ποϑβίτο 

6 αὐ αν ΡΓῸ 818; οσἔ, ν. 132, 8ὃ89, 29, 916. Ῥει5. 854, - 

ἀπλοίᾳ ν. 188. -- κεναγγὴς ποῖ ἀδ ναβίθιβ πανί, βοᾷ ἄδ 

ἐϊθ. ααἱθϑὰ8 αὐ δοοῖ ἰὼ οοαπίἷβ χορ Διο! ἄθιη αἰουθαηίαν,. οποϊεραξ 

νίμιπη. -- βαρύνοντο. ΟοἨεοίναιι οαπὶ ρ τ] νά ν. ὅ85. -- 

Αὐριποηίατι. αὐ θοί. αβέ, αὐ ἴπ φράσεν ν, 209. τέο» ΤΊ. τό, 

ν᾿ 

Ψ, 111. πέρα ίογτὰ 6 γερὶοιθ Αἰϊοαΐαϑ δἰία: Θυρ}]). 202, Ῥτγοη,-. 

1840. ὅτῷ. Βογίαυ, Ῥουρ], 18, Οὐ, αὐ ὲ ἀς Ἰαὰὸ νοῦ ἀϊχὶ ἢ. 279. 

ΒΙ. περιβάλοντο ν. 101]. 

ν. 112. παλιῤῥοθοις} Ἐδεὶρὶ τϑοϊρτοσδίίοιιου. (486. δρπὰ 

δίγαυομθὶ ΙΧ, γν». 4θ0. βορίϊευ ᾳιοίιἀϊο θυ παχέα.) ἦὰ ρον Υ- 

θύν αὐ θυ αμΐ, ΒΕ ἴὰ, 

ν΄. 118. ἀπὸ Σιερυμόνο ς] ἰἴάοπι νϑηὶ ν, 1840 Θυήκια ἀή- 

ματα. Οἵ. ν, 612. --- δὲ χἱμΐηιθ σοῃίν αν ααϊάψαδμι, δβοὰ ἰπίοι- 

Ρεθίατ ποι. Ψψ61 οομίϊμααί οι ἐπίγοάαοὶ ξ, ὶ 

ν. 1τ4. νήοστυδες τποίϊνο, υἱ ν. 800, 1587. Τα]θὰ5. ποίϊοιἑ- 

υὺ8. δἰ ἰμΐίορνα ν᾽8 γϑβίαἱίαι, 6. ποιί 5. τοἀἀαπίαν {τη δὲζϊνα, 

ν. 1τὸό. βροτῶν ἄλαι γντιορίοτει (πὶ σΘμ 6. βοηθὰ ἀϊοϊίαι 

νομί υονθα} 5, 40 ἴῃ ΓΑ} 18. νοΐ δι 18. βοιρο ἔθου οἷνοα δᾶ- 

ἴοδμι ῥχοιμομίονἑ. ϑοῦοα «αζοζαμπίαν ποθ ἴκ πᾶσ ἀαϑίναϊα γῸ] 
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οοοϊάοηίαϊθ., νοϊαξ ΟἸΥ5868 οὐ Αρδπιθηῖηο, --- ἄλαι Οἃ, Χν, 84], 

Ἑπτ. Οτἵ. ὅδ, Μοᾶ, 1282, αἰΐα, Β1..-- δύςορμοι βροτῶν ἄλαι, 

αυδθ ΠΙΟΓΐΆΙΟΒ ΒΟΙΏΡΟΙ ἃ Ροτία, ᾳὰὺὸ ἐδμᾶοι διέ, ἀοάιοιηί, - πεί- 

σματα, ἴαμιοϑ, αυΐθ8 ἐπ Ἰἰίογο Πρ μίαν πᾶν! πὶ ΡῺΡ Ρ 68, οδοάθηι 

αυδο ν. 916. ἀϊουπίυν πρυμνήσια. Οἵ. Βαρν], 105, Ροιβ. 112, Θὑδθ 

φοπίογα μίαν, δὶ Ἰὰς οἱέ νϑηΐίὰβ πᾶν 68 ᾿δοι Θἢΐ68. 

ν΄. 1τὸ. παλιμμήκπης, Ιοηρ᾿αάϊηθ ἀυρ]οχ. 

νι. 11, τρέβος ἰάθηι αυοὰ τρίψις, υὐ ν, 862, Αιοᾶ συπέ, 

αὶ ᾶο νοῦ νἱδηὶ ἀοβὶ  πδίαπι ορἱ πϑμίαν., ᾿οσ ἀρουία ζα]ϑὰ πη οβέ: 

ποηᾶαπιὶ δαΐηὶ δυηί ἢ να, βεα ρυύόρο ΔΑυ]ϊϊάθη; νομτὶ ρυ δ 101- 

βαπι ἰδ πι ρὰ 8 αἰζνι(ἱοπὶ Ἰοοδιιίε5 σΟμ Βαμα διέ ΕἸ ἵ 6 τὰ 

Ατείνοτα πὶ, -- ᾿ζργεέων. εὐ οσοτγερίαπι, ἃΐ ν. 929, εἴ υἱ οἐ ἱπ 

οἷον ν, 1111, Ῥτγοῃ). 14]; τοιοῦτος Αξ. 1214, 1282, αὐ ἴῃ Παιάνα 

ν, 136. 

Ψ. 118 --- 184. Ῥοβίεα νϑγοὸ Ἰιυΐαβ οαϊδπι (αἰ ἰ8β τοπιθάϊαπι ἔρεα 

{επιροβίαία δοευθῖυβ ἀεβίρηδαν! ναΐεβ, ᾿ΐαηδθ δαυοίου (δΐθη ρτοξεβ- 

Βυ8: δδθο υἱ "υδοὺ]8 ἰθιγαηι ρμα]βαμΐθβ ἰδοῦ πηᾶβ ποῖ ΟὈ]ι )οτ ομ 

Αἰγτάδο. ἶ τ 

ν΄. 118. ἐπεὶ δέ] ρΡοβέεδ, ρτὸ ἔπειτα, τέ ν, 197. 6". 623, 

ΟΝ, 119. χείματος μῆχαρ υἱ' ἑπῳδὸς Θρηκίων ἀημάτων ν, 

παυσάνεμος ϑυοία ν. 198. -οα μῆχαρ νὶᾶς Βυμρρὶ, 394, 594. 

τ . 181, προφέρειν δῶρα ᾿Αἰφροδίετης ιν. ΗΙ, 64; ῃϑηςοπ θη 

ἔαξογα. Οἵ. ν, 896. 

πν, 182. χϑό γὰ οοίΐ.] Βαουΐο, ἀαδιι ἰὼ τδηΐθὰ8 ἔθηθηΐ, 40 

αἰ(ὶ βοϊεπί, θγγδηι μαϊβαπέ Δίνγᾶδθ ἀο]θηΐίεβ. πυρά μΐπίηθ 8ὰπ|.- 

υτι οΧ 1]. 1, 2456 (α( Β1.}) δὲ 5βοθρίγαμν ογδίον!β ἰγαίαβ. αὐϊϊοὶξ 

ΑΘΆΠΙΘε, Ῥ 
ΟΥ̓, 18 --Ἰθ96, ὈἰχΙξ νϑῸ Αραιθπο: τηδηθέ π6 ροτγηΐοίοΒ 

(υπι ἢ εἰ ΠΟΙᾺ οὈΐεπιρ γα, χα πὶ δὲ ἰδ νἱγρί πὶ τπδοίαρθο δὰ. 

ῬΡδίθι ἃ. Θυϊάπδπι τη δίογαθη Βαρθαιη ἐξ Απ ἀδβογδηι ἔοεδυ (Γδο- 

σΟΓαηι ὁ ΊΡσ 8 δἶπὶ οὐ ἄἀδα ἰναΐα ροκία]αΐξ βδοιϊῆςϊο οἵο- 

χεμάμθπι, αἵ ρ]δοοηίυν γνϑηίϊ. 

ν. 1817: ἀγαλμα] εἴ. ν, 68ὅ. 

ν. 190. τέ τῶνδ᾽ οείί. 7 τί τῶνδ᾽ εὖ, τί δ᾽ ἄτερ καχῶν; ΟΝ, 

348, ΒΙ,. 

γ΄. 191. λιπόναυς Αἰ(ΐοα ἔοτπια δβέ λιπόγνεως Θταπιπι. 858π- 

ϑογη. Ρ. 412, ΒΕΚΚοΙ, λιποναύτης ὙΒοοοΥ, ΧΙ, 18. ΒΙ1.. Νοίδθ 
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ϑυηΐ ἴπ ἰυτο Αἰΐσο γυαφὴ “λειποστρατίου,, ειποταξίου, ἀναυμαχέας, 

-- πῶς πομπηϊδὶ φαδοβί ον β ΒΡ 1 ἢ}γ. Πα ΠΟΥ. δ, υἵ ΒΒΟΡ 08. 

ἃριαᾷ Αρβονγίαιη ν. ὅ92, 606, Ο», ὅ82., Ποϊ]εί Αϑδηιοπῖπο, 4υοᾶ 

πὰ οἴαββθὺι ἀοβοιοηἤδπι σοδοίιβ Β᾽ζ, πΘ4Ὸ6 ἴδηιθι ρΥδοίογοα αυἱὰ- 

αυδὰὶ νἱᾶοί, αυοὰ εΕἸἴσογθ μυβδίΐί, απ ΒΙ΄α 6. ἐπι πιο] δίϊ οί ον 68 

Ροβέυϊανονϊἑ., οὐ οὐοθάϊγθ πϑαυΐϊέ κἴπο σναν βϑέμιο ἀ01016, 4αΐπ βῖπθ. 

Ρογπΐοῖα δᾶ.) ααᾶθ Οὐ 6. Β6Ο]Ε 6. "4 ἄδιαα πὶ ̓ ς ζαοϊπβ 

ἀδοογἶΐ, πθ486 δι ρ᾽ 5 πιονοίαν μδίοενμα μὲδίδίθ. -Ὁ γένωμαι 

εομπταποίΐναβ ἀρ! ογαί νὰ νὰ] ἀαθίαίνα5. Οἵ, ν, 117, 

τ. 193 Ξη6ᾳ. 5'δουιεϊοϊ! δπΐπ) απο νεοπίοβ ρμἰδοεῖ; 

εἰτριπεΐᾳφας οὐαονΐβ δα ἴντα παχῖπιθ γδίδηι ἀρβὶἃ 6- 

ται ἤονουθ ἔδ5 ο8ϑί. οι δ γτὸβ νονίδί 

χ΄. 194. παρϑενέον 91 Αμροβίιοηθπ, οαπὰ ΒΙΊΟΥ6. οορίία- 

(ἰομο βαθρίυϑ φϑδιιουΐα τὲ ἰῃΡ}}0 Α ΘΒ νι Ἰα5, Οἷς, ν. 119.) 1442, ΒΌΡΡΙ. 

42): δῖον πόρτι" ὑπερπόντιον τιμάορ᾽ ἵνέν τὸ βοὸς οπιῖα ἀ6 Ερε- 

νμβο. ὧν. 02: 7ηρεΐας ἀλόχου κιρκηλάτου τ΄ ἀηδόνος αἰγαπηαηθ 6 

ΟῬῬγοῦπο. Επ ἴν, 098; δέοῦσαι ϑεαί τ᾽ ἀοιδοί. 

ν΄. 195. ὀργᾷ περιόργως αἱ πιχρῶς ὑπέρπιχρον Ῥτοπι, 944, 

Β1.. Οἱ Ευμ, 161; βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 

ν. 1906. ϑέμες]Ἱ οἴη ἰδ. φαοᾶ αἱ Βομτη  8 ΟὈΒΘΥ 8 ἢ ἼΙ πὶ 

ἱπιροπαμ; δέχη 14, φαρὰ ἴπέεν Πιομνΐπ 65. σοι δε ἀξ πὶ, 0 Βαϊ απ 8- 

«φαίπααα. ἤηΐθ 5. ὁοιεϊ θέαν). ἀθᾷὰ6 αυδπιααδᾶπι Ἰαθἀϊ, θέμις τα ϊὰ5 

φυοδάδηιν 80 Πιοηνῖ μοδίυϊαί, πο. 50] 1) π6. 4ἀομὶ ἰαϑάδί, βαᾶ αἵ 

εἰμ 408 νοιθαίο μεβῥ ἐνόν, μι μερμαν, αἰ, Ηδθ0 γδίΐο οὐ 5 

εἰ. νίϊοϊε"β ἀοοϊαναίαν,. ΜΔ Ϊμαονα Αϑδιθῖπο πιδἰομίδίθηι 1} 1886 

«ὐοἰάαία οβίῖα δαύνα ; ἴπ5 ἀϊνῃ. ΟΔ] απ 15. νϑίϊοῖ αἴ δ μ{18-- 

(αν οχίκις πον ίθι. 1186. [Παᾳὺς θέμις ἀθ 'μ8ὺ ναι οίηϊο ἀἰοίαιη,, 

"άπ ἃ ΡγᾺ. εἴ, ὅ4. Τιθηνβ ναίε5 δα] θοίαν ἔα, 3. Ργοι, 8174. 

μα, δέ, Χ1}, 32, ; ω 

κ΄. 1917. 202. Βοβίοα νϑῦὸ δβαῦϊ! προραβι (δέ Ἰαραιπι, πα ὲαίο 

αὐἴθηο ἴμ ἐπ ρ οίφίθια εἰ δαδαοίαχη βυρουθαπι; 4υὰ ἸΟγ(8165 ᾿ ΡΠ] ῖ. 

ἐπβαηΐα τὰ θι{18). ΓΟ 18. ᾿ Δ] ΌΤΙ ΟἼΕΙ ἃ ΠῚ. 

ν. 101. ἀνάγκη αυδονῖθ σομπάϊεϊο. αυᾶ ᾿ἰροεία( 5. ἤμε 5. οθεῖ- 

οοθπίμν. το ἐπεὶ δὲ ρῖὸ ἔπειτα, αἱ ν. 118, , ἡ 0}. 

ν΄. 108, τροπαίῳ 86. αὔρα, πνοή, νϑμία8, 41 ἤΠαία οοη  ΟΙ50 

[οὐίυν, Αὐτοί, ὕγῸ}}. ΧΧΥῚ, ὅ. ΟἿ, Τμεῦ. τῦυῦν λήματος ἐν 

τροπαίῳ, 81.»ν τροπαία καχῶν Οἷν, 110, 
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τ ΨΥ, 109, τόϑεν} βοιβκὰ τοϊαίΐνο ἀϊοίμμν: τ δοοβϑίαιὶ ομίοηρο- 

ΤΑΥΪί δυγορίυβ ἰηιρὶοίαίθ., ἀαδο θυ ἀυάδοριη ἔφοϊ, 

ν. 200.0{ παντότολμος] Πονδέϊὶ αὐάκχ οπηΐα ρμονῦρεὶ 

(Οἃ. 1, 8, 25). Ουδὲ νοχ υὐίᾳφυς τορι ϑιιθηέ, Οἵ, ν. 11ὅ8, 11α 

πάντολμος Ον. 180, 97, 011. ὑπέρτολμιος ΟἸι. 594. Τί δὰ πιοι-- 

ἐϊ5. ἀϊδροβί(ἰο, ααὰ ποιιίμοηι νου θαίατ, πιοΐο δα π 88(ἰ5Γα οἷαί 11}}- 

αϊηΐ, --- ΨΈΥΡῸ με ε ἜΝ ο8 16 5, υδηι 40}5 πα 0 ΘΟ. 5.110 

δοοίρίε νοὶ. βυβοῖρὶξ, ἀοουβαίἑνο οὔβα δἀάίίατ, ἵέταν μεταγνούς 

ϑαρρ!]. 110. 

ν. 20]. ϑρασύνειν Πἀιοίαπι αὐ ἄογο, ἔα πὶ ΟΠ αι, ἔπ πὶ πα] πὶ 

εἰ ἐπιρογίυ δπ),, -- βροτοῖς. Ὀαίΐνυβ δἀάϊίαβ, υἱ ἀοβίσ ποίαν π0- 

(ἴο δοοίδθιιβ, αὑ86 δὰ ργὶποί ρει μογιϊηοέ, οὶ οηλ{ϊ μοίοδί, [π 

ποία! 5 Πάυποϊαπι ρὑτοοιοδί ἱμβαηΐα. Οἵ, Βουπ)ιατν Αγπί, 

Ρ. 98. εἐ ν. 180. 

ν. 208. πρωτοπήμων] ἴῃ 4 ἰαίοί Δοίονῖβ θυ ἱπεΐρίππι εἴ 

ἕοιβ. Ηοςσ 6 οοιηϊιαπὶ αναθοούαπι ομἱπΐθθ ἀϊοίυ πὶ, πιθηΐ5. αυ8- 

ἄαπι ρμουίυνυαίΐοπο δέ ἰπβϑιΐα Ἰοπΐμ65 8 5οθὶὰ8 δοπιμι {6 πἄαπι 

οοποῤίατ!. 1ίᾳ Δερσγρίϊαὐαγαπι ὕβρις οτἰΣ δυςπαραιβούλοισι φρεοὶν 

καὶ δίανοιαν μαινόλιεν κέντρον (ἔχουσι) ἄφυκτον. ϑαρρ!. 109. 

ν, 208 --- 288, Ὠοογενὶξ ἴάηι ἱπιπ)ο] ί οι δ; ἤϊαθ 'π στ δία πὶ 

ΘΗ ρτὸ τιὰ]ΐετα βυαβοομρίϊ ; ΠΘα4Ὸ6 μΥΘΟ65 ποὺ δείαίθιι νυἱγοΐη 

τοβρίοἰευαηέ ἱπιροιδίουοϑβ : ρδίγ 5 ̓ π58 Θαργᾶ6. ᾿ηδίδι δι86 ἱπρΡῸ0Π6- 

Βαΐαν μὰ 6}1α., οὐδβίγϊοίο ΟΥὄΘ 7 πα αυἱὰ τη8}} ἀοπιὰΐ ᾿πιρυΘραΓοίυν, 

ν΄. 2083 ξ4ᾳ4ᾳ. Νατγανέ βδουϊβοίαπι Γρῃϊρσοπίαα ογεί 8. δ᾽ ρΌ]Α 

Ομ ἀσβουϊρίίοπὶ Αθβοθυ θα σοποίΐμηα ΘΧ 6 5. νοὶ] πππς ἐρϑαπι 

Βοοιίαβ νῈ] σοπαπθηι ἔομίθ., συρεΐδ. 4αϊ 5. αὐτὰ, 8 ἰμδῖυβ 

Ροείαθ ἱηρθιηΐο ἀευθαπιὰβ δρ{ 181 πὶ ΤΟΥ πὶ δάἀοιυ δαί! ο6ἢϊ Θμὶ ἐδ Π1, 

πὰπὶ δρυὰ ΑΘϑομν] απὶ δἰί ᾿γγῖσα. ποη ἀἰϊταϊίοο. ΜΜίαχίηιθα ραᾶγίίον 

δίᾳαια Αδβοιν]ὰ8 ἱπιρ δἰ αίδπι ἔδοϊ που 8 ργθηϊέ Τιυσγοίΐ5. Οἱ 

αὐτὰ ἱποερογιέ 1, 18---8ὅ)0: ΔΛΔυ!Πᾶάθ αὺο μδείο Τεῖν!αὶ νἱνοίπίβ 

δΥδηϊ Πρ ἰδ αββᾶθο ἔαγραγαπέ βου ῥμλλιιθ ἴοοαο ἀυαοίοτοβ δπδαπὶ ἀ6- 

Ιεοίἱ μείπια νἱγόσαηι (βραβῆς ν. 208), ἂς ἀρίπθ ζοηὶ παγγανογὶέ, 

εοποία!έ ἀεβογι ρίϊομθπι [5 νΘΥθ 15, φαθ5 δαάθηι, αυ88 1ιῖ8 ποδίγ ἐφ 

νουβίυ 8, ἀεοϊαγαίυγ βαπίθηα ([, 90): πο υἱ Βο0! 6 πιηΐ ποῦ 58- 

οΥογαπι ρογΐθείο ροββοί οἴδγο σοϊῃίαι! ἢ ΥΠΙΘΠΒ6Ο (αἰῶνα παρϑένειον); 

Ξοᾶ οδξία ἱποοϑίθ πὰ 6 α᾽ (οπιροῦα ἰἢ ἰρβὸ οβίϊα σομπεϊάογοεΐ ω 8- 

οἰδία πιδεβία μι δ πί δι: Ε ΧΙ ἕα 5 υἱ ΟΪακο ΓΟἸἰχ Γαυδέπξαιο ἀν οίυγν 
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ν. 204. ϑυτὴςρ γενέσϑαι] ἰᾶἄθιν, αοᾶ ϑυσίαν ποιεῖσθαι. 

σορίἑαττοιὶ θυσίαν ἀρροβίία βαπέ ἀρωγὰν οἴ προτέλεια. 

ν. 2ο0ῦ. προτέλεια]. βδοῦα, δἃπέθαιδπι ΠᾶΥΕΒ βοϊνγδηίΐαν, τ ἢ 

βοῖϊνὶ ροββοηΐ, ᾿ιλ} 18, Οἵ, Ὑ. Θὅ, 

τ΄. 206. λιτὰς σεοίξ.} ΡΓΘΟΟΒ οὐ ἱπνοῦαίοπῈ8 ραΐθγηΐ ποπιϊπΐβ, 

φαϊθὰβ ρΡδίγθην ἐμιρ! ον δυαί. [1Π{ ἐψιαῖσι ἡψις- ΡΥΘΟΣ 8, φαΐ εβο 

ἱηνοοοῦ, ὰπι. 302. ὀυϊῆρες στάϑητ᾽ ὀϑυγόοις λιταῖσιν ὙΠῈΡ. 820. 

μακάρων λιταὶ ΤΊΝΙ. 214. ΟΥν Βαρμ]. 114, 3210, γενείου λιτὰς Εατ, 
Οὐ. 290; ϑεῶν εὐχαὴὺ ὅ'ομ}. Οδᾷ, Ὑγτγ. 289. --- Ετατι χληδών 

τινὸς Τεβ.) 4086 ἀθ δἰΐφυο ἀϊοϊίαν, λιπὼν κληδόνας ἴαταατα τ ΕἸ ἢ τι 6 8 

σι. 1048. κληδόνας ἐπωνύμους, ποιηΐπα, 4αΐθ 8. ΡΒ ΘΙ] δηΐαν' Τὐπιηι. 

418. Βρεοίε ἱρίίαν πο]ιο! βία : πατρῴους, ὥς ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πα- 

«έρα. Νεαὰς ἀἰβθοπίϊέ Πυσγοίϊαβ 1, 81: Νέεο τηΐϑει δε ργοᾶθθβα ἱπ 

(411 (επιροῦο φαϊ" δέ, φυοᾶ ραίτὶ Ο ΡΥΪΠΟΘΡ8 δἀοπᾶγδέ ἢ Ὁ Πὶ 11 Β ΤΈΡΕΙΙ. 

ν. 201. αἰῶνα παρϑένξδιον] ΟΥυδο]ογοπι 6556 πθοοπὶ Ψὶτ- 

οἰοἶβ οχϊ θεὲ δἰΐαπι 5. ΟΡ}, Απέ, 818, 917. --- παρ᾽ οὐδὲν τί- 

ϑεσϑιαι, ἈΝΗΠ ρεμάογα, αἱ Βα τ. [μ}. Ὑδαν, 182. 1(6 παρ᾽ οὐ- 

δὲν ἀρχεῖσθαν Ἐπὶ. 218. Ἐξ παρ᾽ οὐδὲν αἴρειν οἵ πΐηο ΡΥΐναΓΘ 

Ἑχύμι. 846. Οἵ. ΒΙ.. Οαπὶ ἄαρ]ϊοὶ δοουβαίνο ᾿απρίίασ μαθο ἔοι μα], 

εἴ ἀτιμάζειν τινά τι ΒΡΕΥΠΘΙΘ δ] πὶ μὰ δἰϊασα τὰ: Β0Ρ].. Οοδα, 

Τυῦ. 840. Διί, 5414, Αβρογπδπίαν νἱνρίμα] 6 πὶ υἱίδην ἱπ ρτθοῖναβ, ἄσπι 

δεροιπδυίαν ῬΓΦΟ68Β7. 40}}}1}8 νγροὸ νἱίαιη ἀοξεμπαϊ , 

ὙΠ οῦθ,.. ρῦ αβῆς] αἱ ῬΡοῖ5. 802. Ιπᾶϊεαπίαν Λέν ἅδε οεἔοι 486 

Τορ 68. 

ν. 209. φράσε»ν] οὗ, ν. 110. -- ἀόῤζξοις. Ἠεβγοῖι. ἀοζήσω, 

διακογνήσω, «Ἴϊσχ- ᾿ΕἘλευσινίοις. ΘΤΑΝΙ, πο μειῖ εὐχών, Ροβέ 

ρΓθ 68. ἴαοίαβ πιδοίαυὶ Πιοβίϊδηι νἱάθ 1]. 1) 408 κα. 1Π], 292. 18 

αρυᾶ Εύτὶρίάοπι ΝΘΟΡίοΙ οι α5,) Ροβίηπδπι Ῥδίγθηι δάοναν]ξ, τιΐ ἰβί Ὁ 5 

οογτίροτα ἰυμεί ΡΟΙΥΧοηᾶπι Ηδο. δ42 -- 545, 

ν. οἱ. περιπετῆ] οἷνουπιαβαπι, περιπιτνεῖν οἰ Γοῦ πα ΠΣ 

ΤΙ. 8534. [ἃ Τμιογοί. 1, 811: οὐϊ Β᾽π10}] ᾿ηᾺ]α νὴ ρΊ 608 δἰχουι αΐα 

οομίι 5 ΟΧ υἱγᾶᾳιθ ρᾶγὶ ΜΠ] Δ]ΆΓ ΤΩ ρΡαγτίς μι οξαβα οϑ. 

ν. 212. ϑυμῷ προνωπῆ] Το, 1, 86; πεία "ἡδίω (οΥ ὙΠ 

πε ΐ 8. 80 πη) }588. ροίεμαί. προνωπής, προνενευκώς. ὅ61.. τ. Απᾶχ, 

τ20. Β1,.-- λαβεῖν ἀέρδην. Ἰλλοῦ, 1, 891 πηι Β.]αία νἐ πὶ πιᾶ- 

εἶθ α59 {Γοπιοθα δα α δὰ ἀσαϊ ἀοἀιοία ο9(ι, Αρυὰ ΑΘΒΟΒναμ 8.85 

{πὶ Βύρ 6." ἀγδπι (ΟΠ (1. 
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. 218, καλλέπρωρος ὅδ οτγὰ ἀϊοίυπι Τα 8 δροοίαξ, ὧδ νῖγο 

(κεΐοηι. ΤΊνου, δ33, --τ φυλακὰν ἀοου8. δαθίοςοί, φυλακὴ στόματος κα- 

τέχει φϑόγγον. Οοιΐεγγο ἑαυ εέ ΒῚο πὶ, Ῥεγβ. ὅ9] ; γλῶσσα ἐν φυ- 

λακαῖς. 

Ὑ. 214. ἀραῖος δόμοις Ἐξα τ. ρὲ. Ταυτγ. 178, Μοὰᾶ, 008. ΠΊ, 

ν. 2150, ἄναυδον μένος, νἱβ νοσδηὶ ΟΟΠΙΡΓΪπΠΊΘη9, ὙΠΟ", 892: 

ἀναύδατον μένος ἂθ εὖ κημοὶ στόματος ΑΘεο}ν}. Πγουτα. ἔγ. 

111. Β Τν- 

ν. 210 --- 228. Μοεῖνυπα οὐππΐ απ πιϊβογ αἰ ομ ον τιον, ἂρ- 

Ῥδυθηβ ἰμβίαν. μἱοίυγαθ, οὐρίθη8 605 ΔΙ]οααὶ, 4 πὶ βᾶσρθ ἐπ ς06- 

πᾶοαϊο Ραίγὶβ σθοϊηἶδδοέ οἵ, οὐ εαβίαπι ἀξοουαΐ υὐγρεπὶ, μαίτῖβ 

ξογτίαπδηιϊ, Γααβί ββί πᾶ αὔδοαι6 ΟΡΐδ8., τΟο9 ΘΟ] εὔγαν: βοΐ, 

ΥΟ 216. Μαποΐ αδἴΐαυα ἀυλ᾽ίαίο, αἵταπι Πἷς Ἰοσ8 ἄθ πιοτίο, 

δι ἄς, νοβί 8. ἐμΈο Προ ἀπ8. δέ, Ἐδίθου (απιεπ᾿ Ἰδηραΐ αι ταϊιὶ 

υἱᾶετὶ ἀθβογι ρίίοποπι ψϑβίϊβ: αυὐδηηθδπι πῸη ᾿πἤίΐαθοΥ δοσορμέο ἱεία 

νἰχ ἀϊοοπᾶϊ νοϊαπίαίοπι ἴῃ Τρ] ρομΐα ΡΟΒ56 δχεροοίατί. ΙΔ τογοὸ 

σογίαπι εβί, γαύογα πιδοίαυίὶ ρα] ] πὶ, ἕμπὶ εχ [,πογοίΐο, ἔαπι οΧ 

ἰοία τοῖ δοπιροβίίοηα: δίϊοαιΐ π0}]0 ἀοπιοβέϊοο βαπσαΐηθ ΡΟΙ] αι 5 

οβϑεΐ Ασδιηθιῃο : αἰταΠΙ τΟΥῸ πιο 8 δΐ ΒΆΠΡΕΪΒ ἢἷ5. ἱρ5ὶ8 γι 5 46- 

εἰαγείαγ . δὲ 6 ἰοία ἀεβουίρίϊοπα ἧιέε!]!ροπάδ.. δἰ, 14 ἀπ σα πὶ 

05 ροββὶί. Ργὸ βαηρυΐης ἰἃὰ ἔδοοιδ ν᾽ άοίατν, φυορᾶ βαφὴ πυ 548 ηὶ 

ἂς εα τὰ, οιΐ Εο0᾽ ΔΒΡΘΥΒΙ18 δβέ, ἀϊσίππη γθρουϊίαν δρυ ἰγαρίοοϑ, 

βοὰ ἄς ἰρβα βρᾶιβίομθ, τ ἄθ βαηρυϊηθ εἴαβο ΡοΥ8. 811., ἀς {1:- 

οἴατα πογὶβ Αρ. ὅτο, ἴουτὶ ΘΟΡΠ, Αἱ, 051, ἄς σο]οῦα 4πὸ νϑβίοθβ {1π- 

ραπίαν 1". 900, ΟἹ". 1018, ἄθδ δερειβο νϑηθπο Εἰὰ τ. Ηοις, ἔαγ, 

1188, Νεᾳὺυς χέεε»ν ἄς ἀοπηι {68 τεβίθ, βϑὰ βεηβὰ ἔα οι αὶ δηααηι 

ΞυρΡ]. 1028; ᾿Πθα(Ιοποπὶ ΟΝ. 871, 92, 109, 166; Ρετβ. 219: Κορ ἢ, 

Οεὰ. ΟΟ]. 4ττὶ ΕἸ. 84; νοσθηὶ ΤΊ|16}"». 18: δυρρὶ],. 032. ΟΩἸδυς. Ροΐῃ, 

ἔτ. 21; βαηραϊμθηι ΟΠ, 401; πηι. 208; νἱπὰπι 5ΟΡΉ. Τί. τό6 : 

γ6] βοηβϑὰ βραγρομπᾶϊ 5'ΟΡ", ΡἘΠι 298 (ἀ6 561), Τύδοι. 852 (46 

τιον }0). --- χροχοβαφὴς ἄε σοοτα βαηραΐηῖϊβ νυ. 1046: ἄς δοϊοτα 

νεβίϊβ χροχύβραπτος Ῥετβ. 660; χροχόεις Εατ. ΡΠοδη. 149]: κρόχεος 

Ρίπα. γῆν. ΓΝ, 252. 

ΡῈ βέλος ὄμματος οἵ. ν. 181. ϑαρρ!. 1005. 

ΝΜ 218, Ρίοίαθ. δ᾽ Π|}}18 εβέ [ρ]ροηΐα διὰ τὸ κάλλος ἢ διὰ τὲ 

ἀφωνητεῖν 5. οἷν. ΜΙΝ, φαΐα πιαία. Ρίοίαγδς πιοηϊΐηΐξ εἴδη ΡΥ Πιας 
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πη, ὅ0. -τ ΕπύτὶρίΔο9. ἀὲ Ῥοϊνχϑηα: ἔδειξε στέρνα ὡς ἀγάλματος 

χάλλιοστα δος δϊ᾽ῖ4. Τα]β τ ΟἸ 165. πο οϑέ Δοβο νυ ]], β 

ν. 221. ἔμελψενγ ΕἸΔαἶδᾶπι αἰϊοφιοπᾶὶ 80 8ο.ιπι πδποΐβεὶ 

Ροίοναί ραθ}8., απο οοΥδηι ν᾽ ὶβ ἔππὶ ἀπίοα αὐἰδρίαην ρῥγοΐθθβ8 

διαί, πρᾳᾷὰφ ἴπ {Π1 "Π"ος ἕδοονθ ροίονδέ οοσδβί0 6.) Ηἶδὲ ἴθ σαπθηῦο, 

Θυοὰ Ἔχδαιρίη ἀοκυπί, αὐ ΓΘΡ Ὁ ΠῚ ων ἢ οοθέι θαυ πο ΡΠ Θ8110}}- 

“85. δχ δἰ δαμίαν, 1} γϑξονε : αι εὐ ἔδυ 6 ΟΠλ τ ἃ δ 1} ΒΘ Υ ΠῚ 15. ΟΑΥ ΠῚ Π ἃ, 

αυϊθὰ8 νὶία ρδοδία τΓοσσαι Ἰοοἱ οἱ δανὶ ἀθβου θεν αίαν, Εἰβί νϑύα ὅσο η 8 

Ιονὶβ νϑι' ἃ εἵ δα νὰ πιάπαύ τη ἀΦου ΟΥ̓ απὶ ἐπ ΡῸ : ὉΠ} απ γϑρῖν ἀδορυ τη 

θ11845 σδῃθηίος. ἱπνθηϊδιη 5, ΔΊ 5859. (ἐἰ. 19.104), ρυΐδι αι ἐδ τίθει 

ἰηΐον Βοιηΐηο5. υπς ΠΟΥ Ψ ΑΙ ἶβῖο, οἵ Εν] βου ΐαν. οδη δε ΓΘ ΠῚ 

ΟΥρεῖβ ον ίανϑθ οαγιμΐηθ, ἔμ 5886. ΦΧ δ τα τ. οἰπὴ ὁ ΟγῸ μα Πάν υπὶ. 

Μυβα6 ψνϑὸ οαπαπέ [ον ἱβ Γοϊ  οἰίαί οι. δὲ οἹονίδηιν (ὑμνεῦσαι Δία «᾿ 

αἰγίοχον καὶ πότνιαν Ἥρην Η.68. ΤΠοορ. 11; ταὺ 4ιὲ πατρὶ ὑμνεῦ- 

σαι τέρπουον μέγαν νόον ἐντὸς Ὀλύμπου, 'ν. .36): φυϊάπαπν απ θη - 

ἄσπι οταΐί ἱρμϊσθηΐαθ ΡῈ 6|1886.,. πἾδ᾽ μᾶί 15. ἸΔ5 οἵ [6] 185 Τίαρο 

ἄϊοῖί ρμοείαᾳ ἰπ [15 486 Βδαιπηίαυ : γΟ α}}}}8 ἁγνὰ οἱ ἀταύρωτος ἐοει- 

οοίαν οορί(αίίο, νοοὶβ οἵ ᾿ιαθίέα8. ἐπ᾿ εαποηᾶο ἰΐα, αἵ μας ]]1ἀπὶ ἀδοεί: 

δὲ ροβξέ ἁγνὰ εβ8ὲ Ἂχροδίίναπι. ἢ πᾶς ἴρβα τὸ ὁθυπίίαν Αρ Π ΘΠ. η0 - 

ὩΪ5 αὐ υμἀο 1185. αυθὰ ἰιᾶμ!6 νἱγρΊ ἶβ νΟΟ6η}). 4186 586 08 ραΐδμι ἔαιι- 

5β(18β πιὰ ααάθαὺθ ρϑΐίνὶ ορίανονδί, πυ} ἃ μ᾽ οί αί6 πηοίαβ. ΘΟ} 6 ., Θδη- 

46 πιοιίΐ γα, --- Ὠδ νοφα ἀταύρωτος νίάς ΒῚ, 

Ἄς τριτόσπονδον] Ιονἱ ϑουνδοῦ! ρου] αν ΐθ ὁδί (ογ-- 

{ἴα 11 α110. Ερίροπ. ἔν. 49 τῃνοσαηΐίυν Παμὶ(ει εὐ πὸ, ἰν6 1 Ὁ 68, 

τρίτον Διὸς σωτῆρος εὐκταίαν λίρα, 50 μῃ. Νάαμ!]. ἔν. 1: Ζεῦ 

παυσίλυπε καὶ Διὸς σωτηρίου σπονδὴ τρίτου κρκτιῆρος. Ῥῖπ ἃ. [5{{ππν 

ν, 1: τρίτον οπένδειν σωτῆρι. Οἵ, τα. τῦ0, Βαρμμ!]. 27. Ἡ 5 6}. 

τρίτος κρατήρ. ΡΙαί. ΡΆΠΠ6», Ρ. 9ὅ. Α. τὸ τοίτον τῷ “Σωτῆρι, τάδεον 

Ρίεγθα [ἴυρἱΐεῦ τριτόσπονδος δΔρρε]]δίῃβ 56]}0], ΛΔεβοι. Θαρρ!], 27, 

Ουΐὰ5 ταίΐο π᾿ 60 ρμοβίία εβ8ΐ, αὐαοὰ ἰπάθ οχ δι 1 1551 Π10 θη! ρ0 16 

(εγπαπι ΠῸΠΙ ΘΓ ἱπίορτ πὶ οἱ μογθοί β5᾽ λα αΥαθοὶ ἰαὐ᾽ϊσανοι δι, 

Ριορίοιοα τοι, Γαμί (οι ἔοι 8, σωτὴρ νεκρῶν ἀρμο!]αίαϑ (ιν. 1309). 

εἴ ᾳυδοουηαπ6 (θὰ δοίΐο ον ΘΝ Βροοίαί, Ξοινδίου! [ονἱ ΓῊΡ οδΐ, 

Τονίΐα ΠΡΡαΐΐο ἱρ αν θα. 486 5αἰιΐοπ ορμρίαί νῈ}] 54} 015 οΥδιὶ 

ΡΠ, Ηαις ορίανοναΐ, ᾿ὰ5 δροῦδαί Τρ ροηΐα οἃ νΟῦ8., 4πᾶπὶ ΠΌΠ6 

οΟυβίνρογο ἰδ]. Αραμ ΘΠ 0., αἱ ἐπ ρυ δ οα 0 6 ον ΘΟ] ΘΓ, Αρον" 

ἰρίίαχ αὐδᾷ τριτόσπονδον αἰῶνα ἐτίμα τοϑρίοῖί Πὰὰ φθόγγον ἀροῖον, 
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ΙΝ, 252. ἑε μα Βοιο 86 δανοί ἱπιρεγδοίαπνγ, φηοὰ οδπίυπι 

δοβογι υἷε Ἔδαυὸ Ἔχ} οί, ααδθ δουΐδίο ἔελψεν Ὀγον εν ἀδβὶ ρα πίω" 

χ. 224.----,832, Αυοὰΐὰ βδουϊποίαπι 4υδς βεουία βυηέ, ἀς ἰΐβ εετ(ὶ 

ποῦ αῦεο αὐοὰ ἀΐοᾶην:; Οα]οναμ 8. ναὸ ναίοἰπαίΐο πδαὰ ἐπα η 8 

οβί. Εᾳφυϊάοιη Ἃ ταίΐομθ ἰυβίϊ ἰδ6 ἱπίε] σοῦ συρίο δὰ 486 ἔυΐυτᾶ 

βιυνί : αὐδίμε ναζοἰηἶα, αὐᾶς ἀοίογοη δοσο]γαμί, 1}}} νετὸ ναΐίὶ οἷ - 

πδιϊοπὶ εομποΐημα οημΐα ἐνδάθηί; εἰ ὁρίο αυϊάειι, τ θ"δη6 Τ68 6. 

χαμίωσ: ἰρδα ρᾶτυπι να] δὲ ἔογοπάσηι δα Χὶ ὉΠ, 

Υ. 224, τὰ δ᾽ ἔνϑεν εο((.} υἱ τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ ν. 86. δυπί 

μδθς δἂ, αὐυδ βδογίἢοϊο ἡ ρδεαίιιων ἱγὶ ργδεάϊχενγαί Ὁ] 6} 88, νείκη Ὁ 

ψ. 140, αυὐνὰβ οὐἐἶθ. 6 τϑιογϊὰ νείονἷβ ἀἰβεογάϊαθ πονᾶμα μος Αρᾶ- 

ται ἷβ ἔαοῖ8. δικαπι ἀφὰϊί, Πεβίρπαίυσ ἔοθἂι5 Αδρὶβι]ι} σὰ πὶ 

ΟἸ γίαριπποβίγα, αυρᾶὰ ποὴ νἱἀϊέ ὉΠΟΥὰ8 ἐμβὶβ ΘΟ] }8, φαΐα ποι ἐπ- 

ἐταπᾶσων οἱ δβί ἰμ ἀοπιὰπι γορίδπι (ο, δὰ ν. 231), ᾳυοᾶ εχβίαγθ ία- 

ἴδ 6 πιο ἶς ρῥτγασβαρίἐ ἱπάϊοὶἷθ οἱ οἐχ ἱρβᾶ παίυγδε πϑοθββίίαίΐς, φαΐ 

ἐμεγοάϊ θα εβέ ροβδί ἰιος βοϑῖίυβ πιδηβὶ586 ΟἸ ν δϑηπμεβίγαθ δι οΓ ἐπι 

εὐρα τανϊίαπι. Θυδίεηϑ ᾶθς ῥμδιαία βἰηπέ, πϑβοῖϊξ ςβόογὰβ; δβοϊέ 

σεῖο ποῖ δχβίαγα ΠῸΠ ΡΟ586 υΐεΐυβαᾳις ἀϊβοογάϊΐαπι, 406 δΒἰπιαϊας 

5656 οβίεμάαοειί, γαΐίαπι ἢδέ αυοὰ ρμταράϊχὶέ δ]. μα5. Ορέδί ἰεβέων; 

αἱ ὕθιο ἴὰπι Ομ εἶα δαπιϊηϊδίγθηΐαν: Β686 ΨΕΓῸ ᾿ρβαπι ΡᾶΓα πὶ ἱυναγ6 

Ροββὲ πιομεί οὐ ἱπῆτγπιδμ δοίαί μι. --- τὰ ἔν ΘενΈ α τ. Οτεβέ. 1212. Β 1, 

Νν. 226. δέκα] εἃ δοπάϊιο., 4ὰ8 ππἰοαΐφας οσοπίϊηρι ἰᾷὰ ᾳφυορᾶ, 

ἑπαβία τη εβϑί. Θυΐδᾳαςε ἐμέο}! 1, αυ86 56 πιδηδαηΐ, βἰπιυϊδίᾳας 68 δἰυϊ. 

δεοϊάμί, 4πᾶ86 ἰυβία βυπέ, Πΐααι6. ΠΘπΙΟ γαιϊοἰ πἰΐη ἱπάϊρεί ποαὰδ 

ϊβ ἰυναίαν,. νοχ πα ϑοῦσε δβΒρεοείδί δέκην. Οπιπῖα ἱπᾶδβ ἃ δίκα υ8- 

ᾳὺς δὰ προοστένειν αἶπ8 δα πέ οορἑἰίαί οπΐ8, ἰυδϊ᾽ο απ σμοτὶ ἂἀθ οπιπΐς 

"νὰβ νϑίϊ οἱ β, ἐμίουροβίία ἐμίεν θᾶ, αὑᾶε ἄς νδίϊεϊηϊο Οαϊεια εἷς 

ἰαδίσα! εἰοτυβ. Ιάθαι ἄθ ναίοἰπὶΐϊβ ἰυάϊοϊαπι 6βέ νυν 1024, 1007; 

ΕΝ, 228. δὲ εχρ!!σαίίναπι, --- προστενάζειν Ῥγ. 696, 

Ὁ. .229, ῬΑ ον αὐταῖς] σύνορϑόν τινι, πᾶ οὐπὶ δἰ φὰδ τ 

ογδοίαπι, ΒίδὈ} }}{ὰπὶ, δα 6 ΟΠ ἶπῸ οοπ οἰ πα]. Ρδγυπι αἰ ἕο ἃ σύμφυ-- {Ὁ 

τος ν. 101. --- αὐταῖς, τεχναῖς Κάλχαντος. Θἀδε πιϊπίπηδ βαπέ πἰπιῖπ Γ8-- 

πιοίϑ, τοι: ο ἱπίθ! χουῖβ αυδ8 ἱπίεγροβίία βυπέ θα 6556 Ὀπῖϊ5 βοιίθηἶᾶ6. 

ν. 2300. τἀπὲ τούτοισιν] ἰπ ροβίετυπι. Εατ. ρὲ. Αμ]. 

αϑ25. Ιοιν. 2600. Οἰεβέ. 1468. --- πρᾶξις ἄς εδνεδηΐία ογαου]!ογ πὶ 

Ρειβ. 139. --Ἢὀ πρᾶξις πέλοιτο εὖ, υἱὐλ γένοιτο δ᾽ εὖ δυρμὶ. 454. 

ν. 2981. τόδ᾽ ἄγχιστον] ποβ ἱμϑὲ, ἀϊοίαιωη ἂς ἐὺ αὶ Ἰο4υῖ- 

Αδβομν]. Τγαρ. 0]. 1. Γ, 1. 9 



180 ΠσΟΜΜΕΝΤΑΠἊΠΙΘ 

ἐγ. υΣ οὗτος ἀνήρ. -- Απίας εἴ. 5υρφ]. 580, 110. ΝΟΡἢ, Ο 64, 

σοὶ. 1808. Ἠσοπν, ἐν ἔ, 210.--α ΒΌΒῸΙ. δὴ, 1}. 1, 22. Ἀν οἹ "οὔ, 11, 

Ἰ, δ. Βίερν. ΒγκΖ. ““πία. Β 1,. 

ν. 232, μονόφρουρο» ξπειδὴ μόνοι οὗ γέροντες ἐφύλαττον 

«ὴν Ἑλλάδα. 5. εἶν. Οὐ, ν, 12 84ᾳ. [{ ῬοΥΞδ6 86Π68 εὐδίοδεβ γδρηῖ, 

ἀπο Οπιπἷβ ρτοΐθεία 5 ἱανθηίαβ,. Ῥεῖβ. 1] .----, οἷ, ν. 12, 11], 681. 

Ἑξρὶβοάὲὶα πὶ ΡΥ 1 πιὰ πὶ. ᾿. 438... 8295 Ἔχμὶρεῖ νδίϊοι πὶ. αυᾶ 

πὐπῃίϊαπὶ ἄο οχεϊάϊο ὙΓοΐδα ΡῸΥ ἔδει πη εἰσια δοσορουϊέ ΟἸγίαθη6.- 

βίτα. Ἰρϑιπαιθ δχοία!ππι) ἰμ 410 π6 ἀεδβίγυοί ἱβ δνῚ8Β ἀερνανη ἥμνἕω. 

᾿ἄϊαπιγ 88 Ρουϊου]οϑαπι γοάάδογοέ σοἀϊίππι, βιυἱ ἐοηῆεπέ Ονδθδοῖ, 

γεοιθηᾶιπ οβί. Ῥαγδαί Ἂἰιοσὰβ ρυδίϊαϑ ἃἰϊθ ἄδ ν]οίοτία ρθη 88. 

τ. 233 .--- 250. ΟἸ για ποδία δΧ ἀθαϊθ 8 δργϑαβὰ τεξογὲ ἐμοῦος 

παρα πι ἂ6 Ὑτγοῖα δαᾶθην ᾿ς ποοίε ὄχοῖβα, πϑάια βοιῆηΐο μθααδ' 

Ρτδοβαριἰοπο δεσερίαπι, Βεὰ βἴσιο Ψυ]οδιὶ. ΕΟ μον 

Νν. 238 -- 288. ΟΒονυβ τερίπδ ΒΑ] α(8 8. τα ἡ κδο, 

ν. 2886. θρόνον. Ἑτερΐ εἴ τορῖπδο βύδ Ἵβέ βεὰθβ, υὐ ΑἸοΐμοο 

αι. ἢ1115, Αγοίδθ ἃ ΡῈ6}}}8 οἰ σαπιἀαίαο: Η ὁ πα. Οα. ΨἹ]., 806 544. 808. 

ΜΗ, 1τὸ. δάεπι ταίοηθ, ἡὰὰ ἷο ΟἸγίδειη πεβίγαηι, Ῥδυβαι πὶ" 

ΟἸΟΓα5 νομουδίυν Αἰοβδδηι; ει 5. 153. Ἐδηάθιη δηΐπὶ Ροδία Ταίΐον. 

παπὶ θχμϊυοξ Τορὶβ Ῥεογβαγιμι δὲ νοίυδίοναπι ταρσαπὶ ἴῃ δόνὸ ᾿διοΐϊοῦ 

(αξ ἀρυὰ ἑηἴεΐοβ δἰΐδτη βὲπι}} 18. οοὲ Αραπιθιποιΐὶβ εἴ Πανΐ ΒΌΠΟΥ. 

ΟΝ. 856. Ρεῖβ. 091), δἱ ἰὰ ἌἼχοβροῦβ, απο πιᾶφηἰβοοπί 8 ἰπρστο- 

ἀϊαμίαν Ῥεγβαγαπι τε 08, οἱ Βα ον τοδί οἰνι υτὰ δηΐπιι8. Νἕαῦθ 

εηΐπι οὐὐγα ψεδνίίαν ΟἸγίαοπιπαβίγα. αξ Αἰοῖβα (Ρ6ι5. 601), πεαιιὰ 

μιαπιὶ φυοοαμ θη δαπὶ βαοιδί ὉΠ οΟΥ 5 ΑΥ̓ΡΊν 5, αἴ ῬΟΓΒΆΓΠΠῚ ΒΘ Π6Β 

ΓῥΡεγβ. 152). Τα αἴ θανν νύ ΔΒρΡΟΥ Πα Γ Αφαιϊηδιημο ἢ ΡΝ. 80]. 

ν. 286. χεδνόνΊ ηυϊάφυϊα δοϑί!πγαίοπ 6 ἄϊσπαπι δ: ων 

ἔυπι Τεβ δοεσερίᾶ εἴ μτοῦα (022, 618, ΟἸι. 164... 701. Βυρρ!). 208, 

ζεί(.)»,) ἴαα νομθν α}}} 18. (ν. 11). . ἐν «' 

Ν. 288, φϑόνος. Οἵ. ν. 125. 51 δοοῖς σοπϑἊ1{π|8{}, δα ἃ ἐπὶ 

δρΡΠΟΒοδπὶ Σοπὶ ζιΐ 6856 [υ118. ρα ΑΝ ᾿ 

ν. 289 -- 242. ἘἙδλυϑίυβ αἄεϑέ πυπίϊι8 ἄθ Ἔχριρηδία Τιοΐδ.. 

ν, 240. ζω ς, υπᾶς ἑἕἑῷος Ῥτοπὶ. 2ὅ. --- )68 Ἰοὺ ντονουθῖο ὁξ, 

21, 21, 254, 480. Ροτβ. 800. 

ὟΝ 41, κλύειν ρομᾶεί ἂν ἐλπίδος, πηδὶα8,) ααπὶ αυοᾶ ἐθ δυ- 

ἀϊέξαγαπι δ. 86 δροτᾶν. ἐλπὶς βοαιιουίς ἰμΠιϊέῖνο ν. 651, 1850. ΤῊ. 367. 

ν. 242 -- 20. υἱὰ εοἴ, αυοὰ ἀϊυδ58 -ττ, Τιοΐαπι 6816 αἴδο- 
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οΟγαΠ,.  --α ΜῊ να πονεῖ, “πα ΟὟ Ίοο {ς Βδπον απ. Έ 

“- Αυϊάπαπι δοτί! αυ6 8 βίψη! στὸ » ΕΒὲ οογίυπι, εἰδὶ ἃ ἀ{ 18 [α}}}- 
πῆυτ. “ -- Απ βοιπηΐο σοηπαΐβ ἢ “τ, ΝῸΠ Γαοίατ, “’ .--α Ναπι Ρχδθ- 

βαρί οὶ ἢ -ὶτ ρ Οτανϊοῦ πη θη 6 ΠῚ ΠιΘᾶπὶ νἱυρο ΑΒ.’ --- υδπᾶο 

ατὺϑ ἜΧοῖβα οείΐ --- Ὁ Πὰς ποοίο. ἢ --- Αυἱβ. 68 ίδη εἰίαβ πὰπ-, 

{8} --- ΜῸΌΪΟΙΡοσ, αυΐ βσπαμι Ῥογίοπαϊ ἂὉ 1ΔΔ,“ -- Βέρίϊε 

ἀϊοῖξ. ΟἸἸΟΥ 8. ἔππὶ ἴῃ ΜΒ νου ΒΒ, ἔπι ν, 496 --- δ08: ηαοὰ δυπέ 

αυΐ ἱπίον αἰδίίαον ἀδοῖ πὶ οπογθυΐα 5 ἀδβουδηί, αυΐνι αὐάϊίι9 ΠΟΥ - 

Ῥβδᾶθυϑ ἰαβίιπι ὁμοΥἱ παι οΥαπὶ ΘΧΡΙ τοῦ, Αἕ 6 ν. 1270 504, (6Γ-π 

αἰβεῖπις ἀρρᾶτοξ Δυσάοείΐηι ἰαπίυπι ἐπ πᾶς ἵἱγαροοᾶϊα ζυΐθ86 ςβοζειι- 

ἴα. ϑᾶπο δος βορίθηϊὶ ΠΌΠΟΙ ΓΟΒΡΟΙΒἷ0 Πιΐπ ἢ πη 6 νἱ ἀοίαν περ] ροης 

ἅδ, 5εᾶ ἰία ἰδία πᾶϊ βαηΐξ γΟΥΒαβ, αΐ ΡΓἰ μη ΡΥ ΟΕ  εἔ δχίτθ- 

πὰ πὶ γοΥ σ πὶ ἀϊοίαιη ΡαΐδπιΒ ΠὰπΠ ἃ ΘΟΥΎΡΙᾶ6Ο, οὐΐπ5 δϑξ τὰ: 

ἀυρ]εχ εἰ οχοχάϊὶ δ ΟΠ Ο αβίοπὶβ’ παπς Ργϊπεοῖρα αἰίοτῖαθ ᾿6- 

πιο μου, αὐ νοραρδίωτ λειοστάτης, ΓΕΒΡΟΙΘη8 ὈΟΓΥΡΉ 860. ααἱ 

εγαΐ δεξιοστάτης. 

ΟὟ. 2456. ὑφέρπειν ἀδ δ6π5ι1,) αἱ Ρ61 σοΥΡὰ8 δραγρίίηγ: ν. 413, 

ΟἿ. 463. ορΡ}. Οεᾶ, Τγι. 186. Β]. Ψειβυβ πιεπιΐεϊέ Επ5βέ. Οἃ, 

ΧΙΧ, 1812, 6. ἘΕἸείαπη ρτᾶθ ραιυῦϊο ΠᾶΡΕῈΒ εἰΐαπὶ ν᾿. 499, (Ε, 

Βαρρ!, δ48: Ιο ἤεπέθιι πιθηιοῦίᾶ ἀο]οῦὶθ, ααππὶ πὰπ6 το] ογοης 

παπβοϊβοαία τοτία απ. ΒῸΡἷ. ΕἸ, 1221: γεγηθϑὸς ἕρπει δάκρυον 

ὀμμάτων ἄπο. ---- Ἡ ο πι. 11. ΥἹ, 464. ΞΒΤΑΝΤ,, Ψεγβαιμη ποβίγαπι ᾳαδβὲ 

ΒΟΡΒΟοΙθιπι αἴεσέ Ξ01}101, οι. Οᾶἂ. ΧΙΧ, 417]1., ποαὺὰδ δαπι βδΐέϊα 

οσοτίς τδοορπονὶ Ὠΐποτἕϊα5 Ροεΐ, βοθη, ΞορΙι. ἔγ, 186. 

Υ. 246. κατηγορεῖν ἱπαϊςαγα. ἔγχος κατηγ. πηκτὸν ἐν »ϑονί 

5ΟΡ᾿,. ΑἹ. 907. Χ πη. Οὐτορ,. 1, 4, 8. Εατ. Ηΐρρο], 1060. 

ν. 248, Νοὴ δοουγαία ΟἸΟΥΟ ἰπίειτοραπίϊ, αὐἰὰ 5ἰρηὶ παθοϑδέ, 

ταβροπᾶεί ΟἸγἐαομιπθβίγα; γΓοροίϊέ δηΐεα ἐββα ἴδ᾽ β' 5Π1ΠῚ 4. 8101 ἱρϑὲ 

Βος αἴδιιηδηθ, 41 Πὶ ΠΤ ΡΓϊηῖα οἱ οτίδίαγ ἀυντίαίο, πὰπὶ πΐσ 

Ἰυδὰ5 56 παπιΐηῖβ οαϊαξρίαπι. -- δολώσανμτος Θεοῦ. Ἰία δολό- 

μῆτις ἀπάτα ϑεοῦ Ῥειβ. 98. ϑεῖον ψύϑος Ἀδ' ΑΔ Ὀϊοία δὲ Μοσ 

εδέ εχ δε ορἱπίοῃδ, 48 ἄδοβ πο Ροίεπίϊα ΒΟΙυηι, 56 οδἰΐαπιὶ 5ᾶ- 

ν᾽ δπίΐα πηι ἅμ πὶ τόσοι Ορἰπαίαγ,, ποαὰθ ἃ ρυμάοπίϊα δ οἱ! (α 8 

δὲς δαρμίοης πὶ ἀϊβοσγηϊέ, Τίαφα 6. μηχαναῖς ᾷεγε ἀϊουπίυγ αἰ ν, 

08ὅ. οἵ, 620. ΡΓγοηϊ. 206, 213. Εὐυπι. 845. ΞΌΡρ], 594, 1014. Ὀία- 

οσοαΥπἑίαΓ πδαῦθ ἃ νἱοϊεπίϊα ἀφογαπι Ροΐεβίαβ, πεᾷιι ἃ τἄργῆρι 

"δ πον εμάϊ8, πδαὰ6 ἃ οἰ ἀϊίδίς βαρίοπίϊα, 

. 9Ἁ 
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ν. 219, εὐπειϑήςγ ἴδεϊ!ς. ρογβιδᾶθῃ. {ι εὐπ. σήματα ἄθ᾽ 

οπἑηΐθυ5 ΟΝ. 269; δημηχόρους εὐπειθεῖς στροφὰς ἂἃθ οταίίοια ἰπ 

εοπεοΐομα Βαυϊία ΘαρΡ]. 623. Ρακβῖνο βοηϑδὶ πηι, 829, --- σέβειν 

πιασηὶ ἕδοοτα, προτιμᾶν, υὐ Ευπι, 1156, Νῖον, ἔτ. 144: τάνϑρω- 

πεῖα μὴ σέβειν ἄγαν, , 

ν. 280θ. βρέζεεν, δογπιῖτε ΘΟ". 897; ΠἾ}}} ἄροῦε Ἐπὶ. 280. 

1]. ν΄, 223. Β1.. --- Μιίμίπιο τεςϊρίδηι Θρί πίον πιο πίΐ 8 

ςΔοτγπΐῖεπί ἱ 5. ὸ 

Ν. 251. πιαΐένειν, ἰηῆανς,, (υπιάανη γοᾶᾶοτα, οὗ, ν. 158ὅ, [ἴπ- 

Παίαγ αἰϊφυΐϊβ πᾶς βαρεια,, παμς ἰδοίἶἰα. αὐ οὲ ἰοοο, [[ἅεπὶ 

ΔἸ ἐπαίρειν, Εν 1.1. -- ἄπτερος φάτις. Ναπι νεβοβαριὸ 

δ᾽ίᾳαα ες ἱπίιανῖξ Θυοάᾷ Ηεβγοϊίαβ: ἄπτερος, προςηνὴς ἢ 

ταχύς. «Αἱσχ. ᾿ἴγαμ. παρὰ Ὁμήρῳ αἰφνίδιος: οὐ ποο Ιοοο 86)0].: 

ἄπτ. ἰσόπτερος, κούφη: δες οπιπὶᾶ ἐχοορίίαία Βυπέ, φυΐα νϑγαπι 

βαβαῖ ἱρπογαυδηΐ ἱπίε ργείοσ, ΝΙΒῚ εβέ ἄπτερον, πἰδὶ φυοᾶ 4118 

οατοί. 1(α Ευμ. 51, 2560. ἔ. ἷπο. 285. Εα τὶ Τρ. Ὑδαγ, 109 

(αὐὶ ΘμοΥιΒ 86 ἰρϑμαι ἀϊοῖέ ἄπτερον ὄρνιν); Ηεῖο. ἔατ, 1039 (ἄπιε- 

ρος ὠδὶς τέκνων ὄρνιθος, ΡΠ} ἀνία -8}15 δάμας φαγδηΐ 65), 88 

ἀϊοίο νοσαθαϊαπι πἀβυγρδΐ Ηοιποταβ: τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος, 

οᾶ. ΧνΠ, δ1; ΧΙΧ, 29; ΧΧΙ, 886; ΧΧΙΙ, 398: ἴπ οπιπΐνυς Εἰ 

]1οςἷθ ἄ6 τηυ]ίονα, 486 δυοίογιίαίεπι οἰ 5.. 4αοοὰπι σοΟἸ]]οαυϊίατ. γ6- 

νουϊία ἰὰ, αυοά ᾿ἰυεμίεγ ἀἰχ᾽ββεί, Ἵσοθγοθί, αἵ Βειβι}8 Βἰ(: 1Πὰ νϑῖὸ 

πἶἈ}} διηρ] 5. τεβρομαϊί. πιερωτὴ φάτις 68ξ οπιπὶβ, ἀιδπι ΘΙ Οααὐιηατ, 

4υε φύγεν ἕρκος ὀδόντων ; σοπίνδ ἄπτερος φάτις ἐδ, 486 οὐπῖν6- 

ἰυτ, 486 Βυρρυϊἰίαγ,, ἰάθιπ αυοᾶ ἄναυδος φάτις. Ναπι οορίίαίο 

αἰἰᾳυᾶ, ᾳυδιη ίὰ 50]8ἃ ον ϑ1, φαᾶηὶ π 610 Εἰ} μ.ΟἴΘ58118 δϑί,) ΠῈΠῚ 

ριδοβαρί(ἰο δἰίφυα {ε ἱπβαν ἷ : 

ν. 2582. παιδός. Οἵ. τοι. 986: ἐκερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ 

ὄντα με. Δίᾳπὶ ἴπ ποβίγο ἴοσὸ εἶμ} ἀς Ταἀ!υγῖο, «υρᾶ ἱπέδι οἰνο  απὶ 

εἰ τορίπαπι μον οοάθτθ πϑαυϊί, πθ486 ἱποϑί ἴῃ ἱπίουγοραίΐοι δ οἷον. 

νἱαροναίίο γοιὸ ἐμποϑί ἰπ 60, φυοὰ ργδεβαριἰοπὶ αἷμα ἐδπὶ οοπῇ.- 

ἄογε 116 εχίβεϊυναί, το Οἵ, ν, 1828. 
ν. 2503. ποίου -- καί] ᾳφαοηδιι ρτδείεγοα ἢ αὐ Εν. Ηἱρρ,. 

91. Β1.- ᾿ 
ν. 205. τόδε τάχος] ίαπι εοϊουϊίετ, 

ν. 22}. Ἣφαιοτὸς ἂς ἴξὴε 5 Ορ]ν. Αμπέ. 128, 1007, Ρὶ πᾶ, 

Ργιμ. 1, 2ὅ; 1Π|, 40, 
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ΡῪ ΨΥ. 251---291. ἈΠ ἴὰχ αἰίαπι ΟΧοϊίαν ἢ, ἃ} 68 ρὸν ΠΟΙ δ δ- 

δὴ 1μοπειΐ, Αἴμο, Μαοίβία ιν. Εν οοῦθ, Μεχαρίαπι Βοροήίδε, ΟἹ- 

{πον πη, Δδρὶρ᾽αποία τα Μοραυἀΐβ οἱ Αὐδοθπαθαπι Ανρο!ἀϊα Αἰτὶ- 

ἄαγαμν ἀοηνυΐ πυπίϊα πὶ τὴ ἰβὶ (2. ἔυβδὰ ΑἸ ΠΙ ΘΠ ΠΟ ἢ ἶϑι 

ΟὟ, 301, ἀγγάρου ποπῖον κούαηΐ πυμ{1 ἐπ τοσπὸ Ῥογβᾶγυτα 

Ηΐογας ἃ ἤιίνι5 δὰ χορθῦι ρουΐαηίοϑ, Οἀδ5 ᾿ἰίοτακ δεν ἂν αἰίογο 

ἐναάίία5 ἀϊεὶϊς Ηδιοάδοίυβ, υἱ ἔδοεθβ ἱπ ἴθβϑίο ψ]ςαηΐ, αἰοὰ Αἰ Θμῖ 9 

φΕἸουγαυδίυσ. Ηεοτγοῖᾶ. ΨΠ|Ι, 98. Χοπορὶ. γγορ. ΝΗΙ, 6, 9. 

γ. 258, Ἑρμαῖον ὄρος δ ορλ. ΡΒ. 1459, 

ν, 2600. Θρῆσσαν σκοπιὰν Ζηνὸς ᾿“ϑώου. ϑορΡ". Τ)δωγγ, Υζ, 

229. Ψεογβυβ οἰίδίυν ἴῃ 500]. ὙἹοίοτγ. δὰ 1]. ΧΙΨΝ,, 229, 

ες, 261 5ᾳᾷαι. Ασ Βυρετγίον, υἱ ἀοτβὰ τ πᾶγὶ 5 ΓΔ 8 ἱτ Θέ, 

τἰβἔαοἰβ!αείε Ργοξί οἰβοεπίἑ 8, ρίμ 8 50]118 ἱπβέαν βρέεη- 

ἄονοίη δα τὺ δἰ πιῖ θ πὶ ἀεπαπίϊαυας: εροουϊαε Μαοϊβίϊ. 

Υν. 261. ὑπερτελής] δΒυρεγίοῦ αὐδπὶ εἃ, 4υϊθαβοιπι σοπιρᾶ- 

ταί, αυδε 5ἰυϊ βυαρετᾶπάα βηΐ, 5όορῃ. Τυδεῖν. 36. Εατ, Ιοπ. 

1566, Οἵ, ν. 384: ὑπερτελέσαι. --- νωτέζειεν, ἰγδηδῖγε, ἀογβυὶι 

τηδτὶβ ἰγαηβδγοᾶϊ. δ᾽ πη} βοηϑὰ Εἶτ, ΡΒΟΘπ. 654. εἰ Ηετῖς, ἔυϊς 

862: ἰεγραπι ἔσρογθ. Οοπίτα ΒΟῸΡΆΒ. Οεἀά. Τγτε. 198. εἰ Εἰυτι Αμᾶτ. 

1141: ίετρα ἄδι. 

ν. 202. ἐσχὺς -- πεύκη] Β65 δρροβίίᾳ εἷ, ηυᾶο ἱραΐ ἱπ- 

εβέ, αυβ ἱρβα αἰϊψυϊὰ οἴβοί(: μεγίστη πεύκη ἰσχὺς πυρός. 5 ὁ ν 1 

Βαρ}}. δ01: Τυφῶ μένος ὕδωρ τὸ Νείλου, ἀφυὰ ΝΙΠ, π᾿ ηυᾶ ἐπ- 

εδέ νἱβ Τυρβοηῖβ, αυ86 δυοία επί νὶ Τυρμοηΐς, Ψέχυπί δοηΐθηί 86 

βυνϊοοίαμα πὶ υἱγοᾳιθ ἸΙοσα Ροϑίθυ: τὴ ονίἑπεέ Ἰοσαηι, ἰίδᾳφας το- 

οἷΐυ δε βίγιυοίατα νοσαθὶία Γ Ρταθιιϊ βίο αυδπὶ δρροβίίϊο. Οέ, ν.Ἅ 

1401. --- πορευτοῦ πρὸς ἡδονήν, 1{8 φλέγων ἀγλαῶπι ἠευχᾷ, 5ῸΡ "- 

Οεά. Τγι. 214. --- πρ. ἠδ, ἀϊςίαπι τέ Ργοπι. 494. 

ν. 268. χρυσοφεγγὴς ἥλιος Ἑ αν. Ρμδείμ, ἔτ. δρυὰ Μδοτγοῦ. 1, 

ὙΠ ν 5 
ν. 2064. παραγγεέλασκα)͵Ί Ῥατίϊοϊρία πη ΡῬγῸ γῦρο ἢπίία νἱᾶθ 

δὰ ν. 109. -- άκιστος. Νοπίδ 6886 ΠῸΠ πιοηΐξΐβ., 568 Βοπιΐ- 

εἷ οοπέεμαϊέ Η δαί ιΐα 5 ον βεαυοηίία ὅ δ᾽ οὔτι οεἰέ, Βεὰ οπιηΐ- 

πὸ ἂς πιοηῃίβ οορίίαπᾶσπι., υὐ ἱπ οαίεγὶβ βίδέϊοηϊ θυ. Ετείσία Επ- 

Ροϊοᾶ οοἰοπίᾶ εοἵαΐ εχ Μαοϊβίο ΕἸ ἀεπεὶ (δίτανυ. Χ, 10) εἰ ἔοτίε 

βὶς ἀϊοευαίυῦ ΠΙΟῚ5 δἰΐᾳυϊβ Ευῦοεξαθ. ΒΙ,.. αυοᾶ ἄφ πισπίς [,65δὲ 

εοξίίαί Βοίμπιαθ. ἰὰ οἴβπεπι δἱβποιαπι γδίίοησμι ρεγνοχίϊέ, 



διαὶ ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΒΙΘ 

ν΄. 2606, οὐδ᾽ ὕπνῳ νικώμενος. Οἵ, ν, 844, --- ὁ δέ, ὃ Μά- 

κιστος , τηθη8 ἴδβοϊβἔἧιθ, 4υδιη αὐδβὶ σοπΐαπι ἀἰοὶέ ρορία βρθουϊαίο- 

Τεβ εχοϊίδηίθ. 

ν. 268. εσάπιον ὄρος μεταξὲ Εὐβοίας χαὸ ἐϑοδδδν Κ ΟἿ). 

Δοπμ8 οἰγοᾶ Απίμδἀοποπι βἰίαβ. δίτδυ. ΙΧ, 40ὅ, ῬααΒβ,. ΙΧ, 

22, ὃ. ἀπ) μ 

ν. 2τ06. γραία ἄα ρμδ)Πἃ0 δτίοδθ ΘΟ] ογ ἀϊοίαπι, ΟἿ, δ ορμῆ.-. 

ἔν, 148: γραίας ἀκάνθης. , 

ν. 2τ6. πλέον εοἰ(.8Ὡ Ἡος πομιῖϑὶ νανυϊδπᾶϊ οαυξα δααὶαϊ586 

Ῥοείαδπι ἱμᾶὰθ δρραῖεΐ, ατοὰ ὈγΘυΐοσ αδπὶ ΘΠΠΕΒ 4188 διιΐεδδ γ6- 

Θοηβυϊέ οκί Βαθοὸ Οἰ(Ππαογομΐβ οἱ Αδρὶρ] αποίὶ αἰβίαπεϊδ. 

Νν. 218. «“ϊγίπλαγχκτον ὄρος Μεγαρίδος, 5. ο}10}, Δ ΒοΥΘΑΙΣ ρατίς 

Θεγδηθδθ. Α ὑοτεδὶδ ματίθ Αδρὶρίαμποίὶ ἰᾶσὰβ ΘΟΥΡΟρἱΒ, βῖπ15. ἃπ- 

Εὐβίυβ πιᾶγὶ8 σουιπίμί οὶ, ἴῃ ἐδτγαπι ρῥτοοιντῖ, ΜΔ]. θοτ. 11, 482, 

ν. 2179. εχμογίαΐα οδϑὲ οοηϑβέϊζυ απ οδίοτνδιη, αΐ 

ἐρᾳηΐβ ρΡασγδίϊΐο Ιοοὰπὶ αυδτεί,. ϑεομός, φυϊᾶᾳυϊᾷ σομδίϊαΐαπι 

εϑέ, δοσ ἴοοο ἄδβ νἱβίϊαμπι οαίογνα; διπΐ δηΐῃι μ᾽] αγ 65. θαι 6 ποηιΐ-- 

168. 4υΐ ἴρποπι δοοοπᾶαπί; σχοπαῖς ν. 204. φύλαξι 268, Θυοᾶ ν͵ 

216 φρουρά, πος Ιοοο ϑεσμός: Ρτορίογεα ν, 2380. Πα ΠΙ ΘΙ: 8 Ρ] γα }18. 

Πυοὰ ἄθ εἰοτο μιαθι]αύαπι ἀϊοίαπι νἰἀείυΣ Θυρρ!, 1083 (619 ἂρ 

οατΐηθ ὕδηθ σοπιροβίίο ; δ6ᾶ. ορροπίίυν ΠῚ οτῦὔλος ν. 1082). ἵζε-- 

σθαι οοἸϊοοατῖ, περϊοοία βεάοπᾶὶ ποίϊοηθ, υὐ ἰῃ χαϑῆσθαι ν᾿ 

1611. ' 
ΟΝ, 281. πώγωνα λέγει τὴν εὶς ὀξὺ λήγουσαν ἀχμὴν τοῦ πυρός. 

καὶ ὃ πώγων γὰρ εἰς ὀξὺ λήγει. 5.6}. --- καὶ οο((] ἐξα ατ δε ἃ πὶ 

Βεατντοπϊῖοὶ ἔγοί! ΒΡΘΟΌΪΕ πὶ ΡΥ 0 Πὶἢ ἢ 6 ἢ 8 βΒυρενδτοί απο. 

ν, 382. πρὼν δρυᾶ ΛΑαβομυ απ αὐΐᾳαθ ἄθ {είο ν 6] βίητι τπαυ 5 

διριδίο υβυγρδίυμη : ἰία ῬεΙΒ. 182 εἰ 819 Ὧ6 Ἠε]]βρομίο οἵ ραυίθ 

τιᾶιὶβ Αορδοῖ: ἐΐα πο ἀθ οχίγπιᾶ β' 18 ΘΘΓΌΠΪΟΙ μᾶγίθ, 4υδ8 8508 

βἰία οϑέ ἱπίοσςὨ πιομίοϑ9 δορὶ ρ]αποίαπι οἵ Ατδοβπᾶθαμι, Αυοᾶ φαὰπὶ 

χοϑρίοἰδέ ροοία; θᾶπι ἀϊοῖϊέ πορϑμόν, 4080 νοΧχ πυπαιᾶπιὶ Ὧθ πιᾶτὰ 

δρογίο, υὐίᾳυθ ἀθ ἔτεί15 ἀἰοἰίαν: Ῥθιβ. 09. 122, 199. Νοαὰθ δἸ]10 

Βεπϑὰ νοο6 πρὼν υἱτίυν 5 ΟΡ] 6168 (ΑΥδέ, απ. 605): «Αϊγαίου 

πρῶχας, ᾳαυΐᾶ ἔτοί8 αὐυυπᾶδί πᾶσ Αορδοιπ; 510} αὐλών. ΟΡ» 

Ττδομ. 100. ϑογίῃ. ἔτ, 8, Αὐβ οι. Ῥέοηι. 731, -- - ἘΧθηρ]α, υδὲ 

ἑυμρσυπίας βυυδίαμίινα, υὰὐ οαηᾶσηι ἀοδίρ θη! ποί 6.» δἰ πθ οορυ- 

1ὰ, σομχοδϑιί Βοι μαγὰν ϑγιηί, α΄. Ρ, ὅ0. . 
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ες Ψ, 288. εἶτ᾽ --- εἶτ᾽ οιηρμδίίοθ,, φαΐδ ἰαιη παν ὠυμίϊογαοα 

φηχϑὰδ. 
οΨ,, 284. ἀστυγειτονουμένᾶς ΒΌΡΡ]. 283. 

ΟΝ, 286, οὐκ ἀἄπαππον] τονογὰ οτὶ κίποῖλ ἂν [Δδο68 ἥδπίηπια 

Τοροίθηβ, γουοσᾶ ἰρβἃ Θ᾽ ΠδΙΎΔΗ8, αυ80 ἐπάϊοανἱέ ἕαχ [ἀδεᾶ, 

Ὑ. 287 8ᾳ(. Ταϊΐα βι πὲ ραγαίδ ἔδοΐαπι ἐπ δίἐίυ ἴα, 48 ὁ«- 

χαΐι εἰίοταὰ δὺ διίεσο ςομππιυίΐίείϊοηἐθυϑ οΧρὶ θἔατ, 

χδίωα ι τεἀάϊέατ. ὅν πληροῦν γϑίυπι τεάάοτθ Τοῦ, 477, 

ΨΥ. 289. νικᾷ οεἰί.8 υἱ υἱίίπιὰ8 εταΐί ἵπ Βοος εὐτβα, εἶππ- 

ἄεπι εβέ ἰυγὶβ εἰ μβοπουΐβ, δίᾳφιι αυΐ ῥα πιυϑ: 4αῦτι ΡΙΘΓυμαὰ αἰ(ΐ - 

ΠῚ.) αἱ δὰ (δ πιΐπαπι δαἀνοπίέ, νἱοίοτίδ δὲ ἈόποΥΘ ἀοβίϊίι ει αἰέ,. 

Ψν. 292 ---294. ΘΟ". [)608 ροβίμας δάἄοιαυοΣ ἐϊΐα ϑϑγο ἱἰΐεσγαπι 

δυάϊτα εἔ τιϊτγατὶ νεοϊέπι, 

ν, 294. Μιχίδϑ βιυπὲ ἄπδθ Ἵεοπβίγαυοίίοποθ; λόγους ἀὐ δον. 

σα Θέλοιμ᾽ ἂν ὡς λέγεις οὐ λέγοις πάλιν, ὙΥΕΤ,ν ἵπεβὲ ἐπ Ηΐξ 

δἰἰᾳαϊᾷ υσθδιναθ οοπιϊίαί 8: ποϊαπὲ ἀϊβοτίθ ροβίαἰατθ, Ὁ τορίμδ τὸ- 

Ρείαίέ ἰᾷὰ ᾳυοὰ ἀϊχειδΐ, βἐεἀ γηρίονίοθ ἰὰ φυαοὰ ορίαπέ ἑπηραπ εὐπὶ 

ε8 οὐκὶίαίΐοπα. αυἃ ορίδξαπι ἡΠΠπἃ αἱ (ἰ{α1΄, 

Νν. 29ὅ --- 226, ΟἸι. Εχ!ροίατ οκοίάϊαπι Τγοΐαθ δὲ ρογίςαϊυπι, 

φυοὰ γεάϊίιβ ατγδεοοζαπι βαυΐγθ Ροββὶί, ᾿ 

ν, 29 --- 312, Οδρία εβὲ Ττοϊαὶ ἱθίᾳθ!6 ἄΐϊνογβαθ δαάϊῃμξυν 

γοοεΒ, {ὰπὶ δογαιῃ, 4υἱ Βυρεγαθδαίαν, μ]αποίο8 ἀθ σε ββ βα 18: ἐσ πὶ 

ΘΟΥΠΠΙ, 4ὶ ΥνἱἹοργαμέ, ΓΌΠΙΟΥ ναγὶὰ5, αὐ οἰνο8 εἕ δοάεβϑ βρξείο οἵ- 

ἀπε εἴ βϑοῦγο δμπΐηὺ Οσσυρδῃηΐξ. - 

Υ. 2956. Οἰιοτὶ ογαΐϊοιὶ ΓΟΒΡοηβυγᾶ δυο ἄϊβογία σορεέϊέ ἐοαὶ- 

μ8 ἐδρίαπι 4556 Τγοίδηι, ἄἀοίηδθα δχμΐυεῖ, ααδοπᾶπι σ'0λ νἱἀοδΐαν 

εἰ σοπάϊ(ἰο., αἴ οπιποπα τεπιοναδέ ἀμ) 1.101} 6 1. 

ν. 296. ἄμικτον] οἰαπιογθπὶ ἀϊβϑομυμι, ἕαϊπίαθ τοὐχίθηι ; 

αν, φυδπησδᾶπι ἐπ οοὔσπι αἀϊίιϑ8 Ἰοοο, ἔδηχθ ἀϊβογεραῖ. διὸ δ» 

οἰπϑ οοκίίαί!οπὶ8 τεἀαϊίυτ ἰκ διχοστατοῦντα εἰ διχὰ φϑογγὰς ἀκούειν. 

ν. 291. ὄξος τὲ --- χαὺ. τῶν ἁλόντων βδοξ6 ἱπνὶςθμὶ Γδδρέσειϑ 

νἱἀοπίυγ. --α ἄλειφα, ΟἸδθαπι ΠΟῚ ταϊβοεσὶ οὑπὶ δἰΐααο φαοτα ἐδπε 

8» Ηοπιϑῖὸ οὐδογναΐίαηι 1]. 11, Τῦ4: χαϑύπερϑεν ἐπιῤῥέεε ἠδτ᾽ ἔλαιον. 

5ΤΑΝ,, ἐχχέας, δοοίαπι οἴ οἸθιῃ δὶ οχ ἄπονα ἐπα άειῖκ ἴῃ ὑπ 

γὰἃβ. ΤΓΕΤ Γ.. νὰ 

Υ. 02. Πεεδίσπδιίαν ΠΟΟ νοΥβι ᾿λ}] 665 δέ ρυε]ϊαθ. ἘΕδειΐ- 

η88 εἴ ρμυργὶ γομιδιθηΐ, νἱκὶ δέ ἴανεμθι σαξκὶ δυμέ. Θοποιδ μιᾶϑ- 



18ὅ ; ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΘ 

εἰἠηίηο μοι υπὶ 6ϑέ οὐ πεπτωκύτες, φαΐα 'οὸς υἱτόβαθδ σοι ρτοδδ, 

εἰ [εδινΐη88., 4886 ἰἰοα νειβιι. οἱ ρθε γοΒ, φυὶ Βοαᾳασθπί ἀεί ο διὶς 

(υν. --- φνταλμέων, δξξιηἑαπι, ΝΕεβοῖο, οὐ μος ἄς ματϑη- 

εἰθυβ Ἰπτ ΠΧ δου πί ἰπίεγργείεβ. φυτάλμιος, οοπροιίίι5, 5. ὁ νι. Οεὰ.᾿ 

ὍΟ]. 1561. φυταλμίῳ πκτοὶ Βογνῃ. ἔν, 957: νεῖὸ ρμαίτϊ, φυσοι σ6-ς 

τἰϊίυτα ἰπποίὰβ εβί ἤ]ὰ8. Ζεὺς φυτάλμιος ἰάδι 4υοὰ ὁμόχνιος. 

ἩἨδεδγυολ 5: φυτάἀλμίοις, φυτευτιχοῖς. σαι τοθηαϊίαν ραν ΤϑῈ 0 

Ρδιεπίυπι εἰ ᾿ἰοΥοΓ αἢὶ "ᾶς γΟσ6., 4δ8 ἐμ88 (ἀπιεῃ Ιατἰογ 5 ἐϑί πὸ- 

«ἰοη δ, 

ν. 303. παῖδες γερόντω»] ἀσυνδετῶς δὐάϊίαπι, «υΐα πιὰ- 

χίοιδιπ ὀπνηΐπη ας πὰρ τηονϑΐί πιϊβογαί ὁπ θηι. --- οὐκέτ᾽ ἐξ 

ἐλευθέρου δέρης, υΐα νἱοίοταπι Βεῖνδθ [δοίδϑ βιιηΐ, 

ν. 804. οἱ φίλτατοιι Ἐμιπι. 100. Ομοορὶ. 284. 50 ΡῈ}. Οαά.. 

Τυτ. 866. , ᾿ εἰ 

ν. 806. νῆστις] ν.1τ4. Ῥεοιη. 600. --- ΑἸίοΥῖ νοῦο, νἱοίον 68, τυ ῦσπέ 

Ροϑβί Ἰδ")όγθπι, φὰο ρϑῖ ποοσίοπι ᾿νες ἢΠ1Ππς Ραμ οἰναιΐαν, δᾶ βυμοινάαπὶ οἷ-- 

θα πὶ, σαι ἐπνϑεΐαιέ, δἃ οσουραηῆδβ ἀμ 8, 4188 ἐπί δη ν }1ὰ οὐ ἀ 8, 

Γαίϊοπα μα ϊία, --- ἀρίοστοιεσιεν. Ρτοθαίαν πᾶς τ 14, αμο μον 88 μαί6ΐ, 

δδὶ πδηο βοθηδηι δ ρ0}6 πιδίυζίηο. ἄριστον ᾿Θηίαοαϊα μι ΕἸ οι. Θά. ΧΥ͂Σ, 

2. Ραϊαπιθάθϑθ Αθβον! ἰμβίϊ αἱ ἄριστα, δεῖπνα, δόρπα ὃ᾽ αἱρεῖ- 

σϑι τρία. ἔν, 108. -- ὧν, υὐ κπυπιδηΐ ἰεμίδου!αιη. εχ ἰἶἰβ). 4086 

ΡΓδοθ δέ υ1}}8. 

γ. 807. ἐν μέρει7 ἰᾷ αιοᾶ εὐΐᾳαθ. Ἰαβίαπι ἐδ: ρτὸ γταίδ. ν. 

1118, Οἷ". 332, Εαπι. 198. -- Π)οϑρηδίυν πος νοῦϑα π᾿} 18 ἐογία 

Γαίΐοη 6 γο8 ἀϊβίννυΐ, θαι 6, υἕ Βο]ἐΐα πὶ εὐδί, ρᾶγανὶ τηδίογθ ρμεῖμ- 

οἰρίυαν μου θπθπι, 868 οσσυρᾶιθ 4υθιηνβ δα, 488 ἔοντία ἐμπνδ- 

ῃἷδΐ, 

ν. 811. πάγων δρόσων τεῖ Οἵ. ν. 519 5844. --- ὡς δυςδαί- 

'μονες, ἀιποία κ᾽ πι πο ἀθ ποι ΐηΐθιβ τα ἴα "δαί 15.) αἱ Ρυορίου 

μδυρεοΓίαίεπι πο Βαρθᾶπέ ᾳυσά ουϑίοάἀϊαιί, ΟἸν ἐμ}: Οἀπ- 

(αὐΐέ νδουὰβ ἐογᾶμπι Ἰαίγοπ νἱαίοσ, 5ΟῊΗ 017 7. Νδϑιμιθ ἱπ οὐσι- 

Ρϑηδίβ ἀοιιθ5 οτἄἀϊ θη) ποαὺς ἐπ μανία 8 ομδίοσἑ απ οὐυτδμΐ, 

ν, 312. ἀφύλακτον] πυΠ8α οὐδίοάϊαθ αὐγὰ μα υ 8. ἀουτιΐοπέ 

Ρεγ (οίδι ποοίθμι, φασὶ δι ο8. πο 6) 118 ἔυ 586. ΔΡΎΘΒΒ18 ΒΟΒί 1 Π}ν 

489 οὐτᾶ ΒΟ Πα πὶ Κδορίυ8 ἔυλθανογδί. Νυμο ββευσα ἀρυπέ,) ἰἃ. 

ᾳυοά Ιἰοεΐ νἱοίονΐ, πηοὰο ργδοϑιϊο ἀϊνί ὁ οοηβάεγρ ρονϑὶί, Εἶχ δ 

βειίει ἃ ἐπ .6 Πρ ίωγ, σὰν ἀρ ρμἱείαί Ἰερο ἀϊοδέων ἐμ ργοχὶπιῖσο. 
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ΟΝ, δ13 --- 355,7, ΜΙοᾶο μἷὸ νοπογοηίαν οι ρ᾽α αὐ νΐα ΧΡ πρτῆ- 

δε: πἰοδο πὸ δὰ ἀοβίἠογοπί,, ἀπᾶὸ ἄρογθ ποίαβ ἐβί, [Πηδίας δπΐηι 

τοῦ μον πιᾶτα, ἴπ αι, βὶ διΐδα 608 οἴϊοπάογίε, ΓΔ0}} 6 608 γν6- 

Χαρΐί νἀ ϊοία οογαμν,, αἀυοβ Τιτοΐδθ οὐοϊ δεν, οὐἱ νατίας αὐάϊ μο- 

ἰδγαμ σαϊαπι αἴ6 5. {{{᾿πᾶπὶ ἔπίορτα πον ἷβ σοί ρα 1 Β84}118, αἵ Οπληΐ-- 

5 Βοπὶβ ἔγαϊ ΡΟΒΒἴπι185. 

ν΄, 8318. εὐσεβοῦσι] Οομπδίγαοίίο αὐ Κ΄ ΟΡ]. ΡἘ, 144]: 

εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς. ΜίΔο5 ἰάθπι, αᾳυοᾶ εἰνονιβ ν, 10, ὅς γτεϊΐ- 

Βίομς αϊΐβ ἀθυϊία βοπίϊγ ΟἹ γί θη δίγαμι, ἴἐ νεγῸ οὑπὶ, 4ηΐ ΠῸ8 

ΠΟ, σεγία τπιᾶπεί νυἱηδίοία, (8 ρῥἱείδα οἰ, φαΐ ἔπ 'μβὰ νἱοίοτία 

Β656 σοοεεί οἱ ξδογὰβ ἀθουηι ΓΕΒ νΟΠΟΙδίιΓ, ἀθότπι ΓαυΌΓ Ὶ Β᾽} 

Ἐοπο  αί, υὐ ἴῃ αἷΐο οἰΐαπὶ μϑγίσιϊο εἰ ουπὶ δάϊυνθί. ΜΙδηεί (416 

Ρογίσαϊπι ΘΟγδεοοβ ἰῃ τοᾶϊία ΡῈ μᾶϊα δρογίυπι; φαῦπὶ δεΐπι ΡτῸ 

Ὀπδαιᾶ46 γα, αὐᾶηὶ ορὶΐ δἰϊαυΐβ, Ραίϊοπάαπι 8βἰὲ εἱ δἰίψυϊᾷ, ἴδηι 

Ττγοϊδηογαιη οἰΐατη οἰ σαγᾶπιὶ σόγυπί παππᾶ φυδοῦδπι. αἴ ργο- 

ὕα}}}6 νοἀἀδίαν ἴπ Ρυοχίπια οσοδβίομα ἤδᾶδο ἰΐᾷ 6586 οὐθπδίϊαΐατ, 

υὲ ἀε Τειοϊαπογυιη οδϊαπιίαί ε μᾶτ ματὶ τοδἀδηΐ νἱοίογεβ.: ααδη 06- 

σαβίοπθη παῦυδηΐ ἔμ ΠῸὺ ἰἰΐπογθ. [{Πι1 ἄδοβ οἴαββθπὶ (υἰ} 705 6556 

σοπίνα ποτα πὶ παπὶΐ μα πὶ ἱπιροδίι πὶ Βρεγαπάαπι οβέ, δὶ ἀδθογαπι ἕανο- 

Ταπὶ του θείη; δὶ νοτο οἴειάδογιπέ ἄδοβ, ἰᾷὰ βᾶπ σου δϑέ, ᾿ιοβ 

νυἱμαϊοίαπι ἄ6 Τιγοΐδη 8. Βι1Π] 6 ἀδ πὶ πα πλΐ } ) 5 11115, 4086 δᾶπὶ βυβοὶ- 

δυιηΐ, 6536 Ρουμ ββγοβ: οἵ ργδείοι. ἰἰος ρογϊοαϊαπι, αᾳυρᾶ οοτίο 

ἱπβίαί, πιὰ]ία αἰΐϊα ἕογίθ ἔογτία πᾶ ροΐθγιπέ δοοϊάετε. Νεαας ἱγεϊίας 

εϑὲ πηοίυβ ΟἸἰγίαριῃ πδβδίγαθ δ ποι ίϊ οἢἶ8. δηΐηι ΙΟοῸ ἅΓα5 ἀοθείτυχο- 

γταηΐ Θεοὶ ν. 48δὅ, ἵγὰ ἀδουύυπι τονεγίεηζυα5 {δ} βίδίδιν ἐπητΐπὶξ 

ν. 601: 6 ἃ ρμϑιοὶ ἰαπίαπι ρΡθου ]αγὶ ἀφοῦ πὶ ἴδνοτγε βεγυδίϊ βυπέ 

ν. 020: ᾿ἱ αυἰάδηι, 405 Ἰενἱ05 ρΡεσοανῖββα Ρμαίδημπι εβί, 

Νν,. 3156. Ὀυρίεχ ἂν ρμοβίΐαπι Ρτορίεγ περαιίἰοηθπι, οἵ, Η 6. πηι. 

Οραβο. ἵν, ρ. 189. Βοϑβί. στ, 8. 120, ποί. 4, : 

ν. 816. πρότερον, ρΡοίϊι8,. 

ν. 3811. ἃ μὴ χρή; ἄε {πεξαυγὶβ (6 ΠΡ] ΟΥ̓ ΆΠΙ, 

Υ. 319. διαύλου] ἐπειδὴ ὅ δίαυλος δύο ἔχει ὑτάδιουςα, ὧν 

τὸν ἕτερον διῆλθον ἤδη εὶς Τροίαν ἀνελθόντες, δεῖ λοιπὸν καὶ τὸν 

ἄλλον διελϑεῖν καὶ ὑπονοστῆσαι πρὸς τὸν οἶκον. 5. 6 8. 

ν΄, 320. ϑεοῖς δ᾽ ἂν ἀμπλ] ἀϊ185 ἡεγοὸ Γοτίε οἴξεπϑὶ 5 

δὶ ΡΥυογΙ οἰβοδίαν ἐχεγοϊία 8, εχοϊέδίδ 6886 μοίετγϊέ 68- 

18 μι} 88 δοτυπι, αὶ ρΡεγίεγαπέ, Ψυϊρκαίαπι ἀείεπαϊξ Β ὁ εἰεΐα 5: 

᾿ 
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οἰϊαιιδὶ ἅϊ195 παι οὔἴθηβὶβ ργοβοϊβοδέυν, δχοϊίδία μη ἔδιηθη εἕο, Αΐ 

δέ οὔβουσίαβ μος Ἰοοο ἀϊοίαμι ἔοτοΐ εἰ ὑγὸ εἰ καί, δὲ δοργϑ οδγεγθ- 

μλὰβ ρᾶτίϊουϊα δίψα μοβέ ἐγρηγορός, οἔ οἃ οβέ δυοίου ἐα8 ἄδογιιπι, 

αἱ οοπίτα 605, αἱ ρἷα 86 σοἸαπέ, πυμαᾳαδπὶ 8] 6 πὶ νι αἱ οίαπι δχοὶ- 

(αντὶ βἰπαπέ, ποᾶῦο π6 ἀοπιδβίϊοιιβ ἔαθυῖέ 581}6115.. 4υεπὶ εἴαδογαπέ, 

ἰᾷὰ ᾳφυοᾶὰ ἰρμ518 Ἰερὶθ5 αἰνηῖβ δἀνουβαίατ,. ΜΠ ΩἾπ6. νΘ᾽Ὸ }ιῖν δᾶνϑνς- 

βαίυν οοοϊάετα ποβίθηι ἰῃ "61 1ο; ἰΐαδααα {4118 ζαοϊποΥ β νἱπᾶϊοία δαπι 

τηοᾶο Ἰαδθάοτα. ροίεβί, 4αθπὶ ἀβροιπδηίυν ΒΌρΡοΥΊ. Ρχγορίογθα οσείία 

ΒαΙναπι Οτγδθεουαι τϑαϊίατα βρεταΐ ΟἹ ΘΠ 6ϑί1.8., τηοῦο 6085 Γαν6- 

αἰ(ὶ οὐἰπέ (ν. 315), φαθπὶ οοππαχαπι δνανίϊξ Βοίμ: οχρ!οαίίο. μον 

πλαχών τι πάρ ϑεοῖς Ιυγοὶ ἔτ. ἀρυᾶ Ρ] δέ, Ῥπδρᾶγ, Ρ. 242. 

ν. 8321. ἐγρηγορός] Βαβοϊίαθιίαν αΐϊαβ σα] δίς τπαθιηονΐδ 

οφδἕ νἱηδϊοία ΕαΓῚ 15 πϑη δία, 

ν. 322. πρόςπαιον,; εἴ. δ ν᾿. 169., ἰὰ ᾳυοᾶ μυδηπης τἰϊδτα 

νἱπαϊοίαηι ἄς Τχοϊδηογαπι οἰδάθ βυπιθηᾶδπι δοοίδεγα μοΐεβί, -- εἰ 

Ρ͵ΙῸ εἰ χαί, ; , 

ΟΝ, 328, Ιηζονϊούεπι βοηΐθιηίαθ τη] 16 }.18 δαοίοναίοη υἱᾶθ γ, 

444, ὅδ0. ΤΙ... 200. Εαϊθαβ μὰ βδθρίαβ. αἱ μος 1060. ορρομυμέ 

86 αυοαὰςδ δ αυϊᾷ ἔγαρι! Βάθογο: ΔρΡ. 1077, Τπεν. 112. 

ΟὟ, 826, ἈΓυ]ία οηΐπι Βαπέ θοπ 8 6ἃ,), ΄αυοναπι ἔγασέα 

ορίο. Ῥυπιὶ ορίδί, ξαίοίαι πιᾶρηαπὶ 6856 απο ορίεέ, οἱ πιοίυϊέ, τ 

ποπ ςοτία οἵ 8011, βεᾶ διιυίσαα 510} σομίϊηραί ἔοΠ οΥ (8.8, --- εἐλό- 

μὴν. Δοτίβέαβ 46 (βθπροτθ δχϑοίο, αιοὰ ὑπὸ ἱαπέαηγ πιοηλθηίο 

ἰδίας ἃ ργδθβθηί:. 1.6 ἐπεμνηοάμεσϑα ΘΟ". 028. παρέβαν 5 ορἂι- 

Ττδοὶ. 499, Οἵ. Βεογτπαυαν ϑιυηΐ, τ, ρ. 381 5ᾳ. Οἵ, ν, 498. 

ν. 326 --- 329. Εα, 46 νίτγαμι ἀδοοί, βαρίθηίἃ ἰυ, χορίμα, 

αἰχίβίι, Θυῦπὶ νοτῸ παϊμὶ οονΐα ἀράογια ἱπᾶϊοῖα, δαυϊάθηι ἄεο8 δἅ0- 

ΧΆΡΟ; ργθίϊα πὶ δηΐπὶ ΟΠ γ116 ἸΔθοσατα μαι ίαπι εϑὲ Οταροίβ, - 

ν. 320. εὐφρόνωῳ ς] Ὀθπθνοῖθ, εὐρμᾶ πιδυϊίαπι οἔ Γ68 Οτγδρ-: 

ΘΟΙΌΗΙ. 

Ὑ. 329. χάρις ἄτιμος αὐ χάρις ἄχαρις Ῥτοπι, 54, --- χάρις 

εἴργασται υἱὲ χάριν ἐπικρᾶναν Αμ. 1468, ὑπουργῆσαν Ρτοιω. 088. 

εἴργασται μᾶβεῖνα ἀϊοίαπι αὐ εἰργάσϑαν ν. 1268, νὼ 

ῬΓΔΘΙΙΪΒ5Β0 ΡΙΟΟΘπΪΟ δηδρδοβίϊοο, αἀὸ νἱηάϊοία ἰυβίο ὡω, 

ἃ. ἴονε ἄς ΑἸοχαμπᾶγο οέ Ὑτοίδηϊβ βαμπηίᾳ ΘΕ γδίιν 5 ἐ8 51 0 1 ἷπ 

1ὴ 0 ΚΓ, 842 --- 410, πᾶπο ΦΧ )6Ά ὁου 5. βοηίθηζίαιη :; Ὑ Οἱ Ομ 

ἕανοῦθαι ἴονοιθ ποῖ ρΡοίφιαπέ αἷξ ἰυδίθ ἀφοηίοδ; ὃἃπ οὐδ Θεδθοθα 

--- 
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οὕ πθὼ ἱπίορται. πα "ον μοββίπέ, ἄυ!ίίο: ἰίαψυθ νοῦ σ, 6. ἰοσ 

ἴση ἔδοϊβ ἀδουυπι ΑἸ α αἷβ πὸ8 ἡΠΠΔαί, Θυδο ΡΟΥ {γ68 ἀδβουρίϑ 

“δαπέ ραγίεβ :  Ἰηϊαδία ι 4υθηνῖβ πιδηοέ ἄσοναπι γα; πᾶ περδί μᾶθο 

᾿ΡῬατγίἄοηι δα ρου απ, ον πὴ, δοοϊοβία πὶ (Βίγ. δὲ αμεἰϑίγ, 1). φβίάο- 

αἰἷο εἷυβ, αυδπὶ δγραοναΐξ Ῥαγὶβ, δὰ αἱεἰοποπι Ὄχεϊ(αία εβὲ Θγαροῖα 

(δίας εἰ απί. 11). αὐδο νοῦὸ οὐαί οχ πᾶς Οἱ ἰοπ 6, 18. ἰπ ἵρ805 

Οἴδοοος βθξθ οομπνογίϊ μαθσ ἀδότὰπι ἱγὰ (Βίτ, εἰ δηί. 111). Ρεο- 

Ρίετεδ νϑύθοῦ , 6 Γταὰᾶθ αϊνὶπα ἀςοϊρίαπιαι (ΕΡοᾶ.). 

“Θυοᾶ δαμέ αυΐ ἱποαμπίς πος σαν πιΐπθ. τρί μδὴ Αυΐτα ΟΡ ποπίαν, 

ἑὰ εἶπ ταϊϊοῃα ἢξ: δἄδϑέ δηΐῃι σοτίθ, ἄσπι οδηϊίαι αροᾶυϑ ν, 442 

“- 416. οὐἱὰ8 ΞΟΥΠΙΟΠ 68 Ροβίορα χεβρίεϊί νυ. 848 -- 581. 

ΟΥ͂,, 380 --- 341. Αἄοτο ίε Ἰονθπὶ οὐαὶ οἃ ποοίε, 480 Ὑ͵Οΐδπι 

Οταρεὶς ἐταάϊᾶϊ ξ ΟὨϊηθβάυθ εἰὰ8 οἶνοβ ποβίγογαπι μοπμ αν ΒΕΓΥ͂ΟΒ 

(--Ξ- 986). Βανογθοῦ ἰαδβί αι ον 5. ΟΡ ᾽ {π118.. 4] πὰπς ἀρίϊβαί πιο 

(θπιροῦα Ταίαπι ἔθοὶξ νἱπαϊςίαπι ἄ6 ΑἸεχαπᾶγο διυπιθμάδπι, φύδωι ἀξ 

Ρᾶγανεγδέ (--- 8541). 

ν, 380. ὦ Ζεῦ βασ.] εἴ. ΡεΥι5., 532. 

ν. 381. χόσμος ἄς ποποῖς νἱοίοτίδα βᾶθερθ δρυᾶ δώδο. 

ταπι ΟἹ. Π|, 1ὅ; ΨΠἼΙ, 88: Νδηι. 11, 8; Ἰβίλιπν, Ψ, 69.--- κτδά- 

τειρα, Ῥαιαίγῖχ. ΝΗ εβέ αυοᾶ ἱπ ἢἤπο βυβίεπιδί 5 δηδραοοίϊοἱ 

πἰδίας. μαυδδέ οἴεπβιοηϊβ. ΟἿ. ν. 11. 6". 308. 311, 84. βάεμι 

μπἷβ Ἰοοὶβ ὑγενίοτα νυἱᾶθαβ βυβίεπιαία, πὲ [εἷς ποβίγαμι Σ ἐνὶ ἰκπνθα 

{τἴαπι νογβιαπ), ἀπογαπι ν, 1411 ξᾳ. ΟἿ. 1007 84. Επσπι. 317. ἘΠ. 

820 εἰ 821. 

ν΄. 338. στεγανόν, ἰεροι8β. υἵ στεγαστρὸν ἃ γνεβί85., 4υΐ- 

θὰ Αραιπεπίποπ ἰδοίιβ οἵ ἱηνοϊαίι 5" εδέ ἃ ΟἸγίδοπιποβία ΟἿ". 984, 

.-- δίκτυον» Ἵππᾶρο τοί! 8 ἄς. δχρυρηδίϊοιθ Τιοίας εβέ πη Ηο- 

θτο ΠῸνΡΞ,. 481: ἱν] νοῖὸ ἄθ οαρίδιᾶϊβ βί πρι 18. Βομἑαΐυ8. ἀϊοίδ, 

Μυίο στανίοῦ δε, 4ὰ8 ἰοία ἱεραηίαν πηοϑηϊᾶ, 

ν. 334. νεαρῶν] οἴ. δᾶ ν. 16. --- ὑπερτελεῦῖν; Βυρεγδιθ, 

᾿ ΒδΙεμᾶο ἰταπβῖτα. αὐ Ῥευβ, 100; εὶς ἀρχύστατα, τόϑεν οὐκ ἔστιν 

ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. ΟΥἾ ΑΡ. 1298. --- ὑπερτελής ν. 261. 

ν. 886. Ψεγβαπι οἰίαέ ῬΟχ Χ, ο. 80, 1822. -- ἀπέραντον 

δίχτυον ἄτης Ῥγομι. 1018. ΞΤΑΝΙ. 

ν. 389. πράξαντα -- τείνοντα] Οἵ, ν. 16]. -- ΨΙάε5 

Ιονεπὶ ργυᾶεηίει. (οπιρὰβ οἰ σοπίοηι:; ἃ φυοᾶὰ ργουδξ βᾶηὶ ει βὰ- 

Βεγπδίϊομϊα γαΐίίομθι, 4υᾶπι εχμΐυαϊ δὰ ν, 248. 
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Υν. 840. ὑπὲρ ἄστρων αυοᾷ εοχίτα ἤἥπον τουπᾶϊ Ροπίξειπι δβέ, 

ορροβίίυπν ἡΠὶ ὕπαστρον ϑυρρὶ. 898: ὕπασερον μῆχαρ δρίζομαι, 

608 Γειηθὴΐο μρΡοπῸ ἤπ68, 4ἱ 80} Βί6 1} 8. ροβὶτἱ βαπίς: θίοαπααε βί6]- 

Ἰαγαπι ᾿τ 6} σοπβρίοἰΐατ, δαυ!θπὶ γΤοπιθάϊο 1}}} ορϑγδπι δυο, Θυοᾶ 

νΘΙῸ Βυροὺ ΠΟῸΒ ἤμι68 δου 2. ὨΪ}}] δ] 18 ἱμνθηϊί, 410 86 γΕ6Υ-ὸ 

(αἰ. Θυοᾶΐᾶ τεςοία6 ἐμ ΕΠ] Ἔχουαπΐ μ]οεΐᾳιια ἰηίεγργοΐοϑ, Πμ 0] θὲ 6 πὶ 

ε8586 Βοί 1 ἱπίθυρι δία οπθ6πι,) φαΐ σοπιπιαία ροϑί ὑπὲρ ροκὶίο, δος 

ΡΙῸ ὑπὲρ καιρόν, εἴ ἄστρων βέλος ἀς ζαϊπιῖπα ἀϊοίαν Ρηίαί, Ρ6Ι 88 

Ραίεί. -- πρὸ καιροῦ, διΐε ἰυβίοβ ἤἥπεβ. Οἵ, ν, 119. Οοιζετέ 

ΒΙοΙΙ ἢ. ΕΠ α τ. ϑυρν!. 146: ὦ κερνοὺ βροτῶν οἱ τόξον ἐντείνοντες ὡς 

χαιροῦ πέρα. ᾿ 

ν. 341. οὐ: ἠἡλέϑιος ἄς ἱτὰ ἀϊνίηα Ρὲὶπᾶ. Ργίβ. 111, 11. 

Ὑ. 842 --- 446. Ρατίδεπι Ταρίίεν ραμέν!, [πιρ᾿ οἰαΐεμι 4" πυπ- 

υδπὶ περ] σαί, βεἃ πὶ Β00016. βιιρεγθαγαπι υ] ἰδοῦ παι ἀοτμΟΥ ΠῚ, 

4υὐθὰβ. πα] να]εΐ ἴῃ ἀϊνὶι 15 ρτδεβιά αι (842 --- 386). Θυἱ ᾿φοὶὲ 

δαδε νο]υπίαι 8 ἀδβί ἄθυϊο οὐ οπιρογαΐ οογίαπι δἰ ρᾶγαΐ ρϑυπ οί θηι, 

πδαὰς͵ πῃ εἃ αἰὶ οἷυβ πιϊβϑοιδηίυτ, Τὰ]α ἔδοῖπι8 κουραβεϊε. Ῥάνθα 

ετορία ]οβρ (ἰβΒ ὑΧΟΥΘ (851 ---- 311). Ποῖοθηδα ἀεβίδουῖο νοχϑηίε 

Αἰγιάαγαιη. ἀοπηιβ δέ οἶνθβ, ργδοβθηίθηι θαπὶ δῦ] ἤηροηίοϑ (8172 

.-- 380): ἰπᾶηδ ΠΙΟΧ Ταρευθηΐοβ μος δγίϊ ποίην. Ηἰς 6ϑέ 'π ποϑίγ 

ἄοπιο τποϑγοῦ, Οτγαθοῖα γοιὸ οπιμΐβ ἰυρεί 6 118) φαὶ Ττγοΐδιν ῥτο- 

ἔδοί! ργὸ τϑουροταπάα Βεοίομᾶ οοοϊδοταπί (387 -- 401). Ἐ "Ὲ]Π 

δηΐ ΡΓῸ Υἱγὶβ 8118 οἰπεύθβ ἰδηίαπι γορογίαπίαϊ... Δ ἰπ ΒοΒΑ 

(οΥγγα Βορυ]ἱ πιαπεηί (402 --- 418). ]Ἰίαιθ ἰμνίἄϊα ἴῃ Αἰνὰδ8 6χο- 

τἰΐυγ. οὐΐὰ5 Βοϊθηίἃ ἢ Β0!Π1οΣ 41: [6] 1 ΟἿ 148. Δἴ π}}8 εἰαία ἀοβίγυϊίν 

ἃ ΕἘύιγϊϊ8, ρΡοναϊίατ ἵτα ἄδογαμι: βεσυτγί (αι οπὶ 5014 ρτδερεί πιοαάοβίϊ 

(419 -- 433). Μεῖεοῦ, π6 αι! ἄθῃβ πυμίϊο 46 νἱοίονϊἃ γϑρογίδία 

π08 ἀεοϊρίαίξ: π6 Ὠΐπη8 δἱ οομῇ ἀαΠλ08 : οἱ Θἀ Ὁ] πὶ 8. ἢ ΠΉΙὶ ΒῊΜ] οΥἱ- 

"ὺβ ΓΕ παυδιλι8 (434 -- 446). 

Ν. 342 -- 348. Ιονἱβ ᾿οίαπι 1108 4888 εχρούίοβ ἔδοϊϊθ ἱπνο- 

εἰ αίι. 

Ψ. 8342, Διὸς πληγή 5ορῃ Αἱ. 137, Οἵ, ν. 484. Ὑπεν. 608. 

-- εἰπεῖν] {πῇπ|{ἰνὰ5 δἀάϊίυν αἱ λέγειν ν. 800, μαϑεῖν ν. 1060. 

Ἱποδί ποὺ Ιοσο ἴῃ ᾿ᾶὰο νόος ποίϊο ἐοηῇίοπαϊ; [αἰοπᾶαπι οϑέ 118, 88 

γενόγα ἴον ἰοίαπι 6589 δχρουίοδ, δέ! γαίΐϊοπθ ἀϊοία ἐξεῦπον 

ν. 860. 

ν, 342. πάρεστι, ᾿ἰοεί, υἱ ν, 1216, πάρα 1ὅ8δ. 

ΕΣ  ο - δὴ 
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ΟΦ, 844. .-- 847, ῬΟΓΡΟΒΒῸΒ εϑὲ υἱ ορ, Ουθά εβὲ 4υΐ ἃδο5 

ουτᾶπι ποῦ Βανεγὸ ἱπιρίογαι ποτΐα πὶ ἀϊχονὶ, ἐ5. τοὶ ίοπο σδτ οί. 

Υ. 845. ἀξιοῦσϑαι]Ἵὔ Μιάε5. ρῥεῖπια οὐκί δίϊομαπὶ, 4188 ἂδ 

ἀἰϊϊκ Ἐρίουταβ Γονεναί,, νοβίϊ αἷᾶ, 

Ν. 3106. χάρις] Ἰδοία οἱ ἄδοογδ οοπάϊίϊο. Ἤν. 103. -- τὰ 

ἄϑικτα 5ορὶν. Ὀοᾶ, Τυτ, 891, ᾿ 

ο Υ͂. 8348 - 858. Αρρατεί ἰὰά ῬΕΙ͂ ΡῬοΟΒίεγοϑ ἀοπιογαπὶ ΒΌΡΟΙΡᾶ- 

ταπι. Μοᾶο υἱ που ὶβϑ πιοάοβία εοπίϊηρδί [οὶ οἱ (ἃ8. 

Νν. 8418. πέφανται ἐκγόνους, δρρᾶτεΐί ΡΘΕ Ροδίεοτοϑβ, 

ΡοΥ βονυνοϊεθπι: υὑὐλ φανῆναι ὁδὸν Βοριι. ΕἸ. 1218; χέλευϑον Αἷ»- 

81Τ, ΔρΡΡΆΓΕΓΟ ΡΕῚ Υἱδη}, Δρρᾶγεγα ρεγουϊιδηΐει ᾿ΐεγ, Π(ἃ μοο, φυοὰ 

ἐπνεβί σαμᾶάυμι εγαΐ (ν. 843). ἀρρᾶγεί οβίεπάειϑ βοβῈ ἰῃ (οία 50- 

νοῖε. θδίϊνο ἐχγόγοις Ὡἶ}}} ἀδοϊαγαίυγ, πἰβὶ ἰμίο "μὲ ἃ ροπέογὶ 5, 

αὐ φανῆναι ὁδῷ πἰἈ}] ἶδὶ εομϑρίεὶ ἰπ ἰἰογο: δοςαβαίἑνυβ ἀοϑί δὲ 

γαίομθπὶ δούπὶ ὑᾶ6 δρρᾶιδαμί οἵη θπὶ μοβὶδτη ὅ586ε ἱπ βουῖΐίο 5δ0- 

ἈοΙ]8, ἰπ ταίΐοπα {{ἰπογὶϑ, 18 στῆσα χόρους Εα τ. ΕἸεοίτ, 118 ἰυ- 

βίαπι ἰοσαπι οΟὐΐί θη ἴθ Θμογοὶβ, ᾳυο ἀεδβίρσιδξ, οπιεῖ δίας οἰ 8 

ταί οθῆὶ Ρμοβίίδπι 6856 πῃ Ογὐΐηθ σμονθαγιπὶ. ὑν αποὰ ἰἱμίνα- 

ΒΌΠῚ δέ ἃ ΠΟΙ ΠῸΠ} 8 στῆσα χόροις αἶ ἢ}} οϑέ πἰδὶ ροβίίδηι 6886 ἴῃ 

ομοτοᾶ, ποαὺς ἀσβίρμαί, φυϊάμδι ἰμ εἃ δἰ θεῖ μᾶς δβίδίϊο. 

ν. 349. ἀτόλμητος, ἱπίο] ΓΔ 1115, υὐ ἄτλητος. Πα Ρ΄ ἃ, 

[5{ππ|. 1, 11 ἀτόλματον Ελλάδει μόχϑον: αὶ εἴ. Ὀ 1556 π. τολ- 

μᾶν φΡογίεγγο (ον. Οεᾷ, 60]. 184 τόλμα, ξεῖνος ἐπὲ ξείνης) ἰᾶθιπ 

ᾳυοᾶ τλῆναι. Ρετγίϊηεξ ἄρ. δὰ δωμάτων, Θυδίειι ερὶ(οίοτα τι σὰς 

ψυ]αίοπθι νἰὰς ν. 142, 

ν. 351. ὑπέρφευ φρονεῖν Ῥεγβ. 820. 

Υ. 3582. ἀπαρκεῖν, Βυΐβοοτο, ἃ έεγβ. 415 οὐχ ἀπήρκεσαν οἷς 

πρόοϑε αραϑὼν ἀπώλεσε. 5. ον. Οεᾷ. 60]. 110: ταῦτ᾽ ἂν ἀπαρκοῖ, 

Ἐξὰ εἰ β. ἴδε. ἔτ. 12, 4: οὐκ ἀπαρκεῖ πλησμονή. υοσᾶ μος Ιοοὺ 

οὰπὶ δοσιβαίϊνο ἰυποίαση, αὐ ΠΟΙ ΠῸ}}}8 ἀρέσκειν Μαί( ἢ. στ. ἐ, 

411. Ἀπποί. 2. 5᾽Κ τεβ ἱθ ετδ 8 οδιδιηιϊίαίς, ἰΐα αἱ εἱ, 

ᾳαυΐϊβάᾶπδε πιθηΐ 5 εβί, 50 ΓΙ ς 1 ἃ ἔς 

ν. 854 -- 806. ΝυΪΙαπι. επΐπὶ οοπίτᾶ ἑηέουϊία πὶ δϑέ ρσδθβί ἀπ 

εἰ, φυὶ ργᾶβ ϑυρογυΐδ ᾿δεϑὶέ ᾿ὰβι {18}. 

ν. 854, οὐ γὰρ ἔπαλξις -- πρὸς ἀφάνειαν»])], δαἄειη βοη- 
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(επίϊα, 4δα ν. 426: ἐν δ᾽ ἀΐστοις τελέϑοντος οὔτις ἄλκά, -- ἔσαλ- 

ξες, ῬΙαΐειβ, Ἐμεὺ. 80, 158, ' ᾿ ᾿ 
ν. δδὅ. πρὸς κόρον] υἱ πρὸς ἀγάγχαν Ῥεῖβ. ὅ09, πρὸς βί- 

αν Ἐπ). ὅ, 

ν, 856. δίδωοες βωμός] αὐ Επσπὶ, ὅ89, 

Υ. 851 --- 360. πτρεί ἱπξαπβέᾶ βΒυδᾶε]δ, ἐπεοβενθνία 

115 Ποχδβ ἔἰϊΐϊα οοποὶιϊδένὶχ: πΘ41 6 ὕ]1ππὶ 6ϑέ στο πὶ6- 

ἀϊαπι: ᾿Ἰδπᾶ Ἰδίεΐξ, Βεα οοπϑρίουδ οαϑδέ Ροτα οί 69, 1ὰκπκ 

ΒοΥτ απάππι ΒΡ] 6 ἢ ἄ ἢ 5. ι 

. 3571. πειϑι] βΒυδᾶρια ᾿πίουϊοῦ,, ααδπι δχουοδί πιοία αηΐ- 

τηῖ. ΘΒ π.1118. βϑηΐεπίία οδέ ν. 202, βιᾶσϑαν νοχ Ἠοπιογίοα, ἱγὰρὶ- 

οἶΒ ΤΆΥΪ8 υϑἰίαία. 101] νΕγῸ ἔμπι ἄθβ νἱ πιᾶμπιβ, ἕμπιὶ 46 νἱ πιθι- 

(8: φεύδεσσι βιᾶσθαί τινὰ 1]. ΧΧΠῚ, 516. ΟἿ, Ῥ η ἃ. Νειη, ΨΠΙ, 34. 
ν. 8ὅ8(ἁ προβουλόπαις] ΕἸΙΪα οὐτδπι ΚΘΥΘΠΒ. Νοχδ, 

ᾳυδα πιθηΐθηι ᾿ἰδεβὶέ, ρτορίρηϊέ ρογβασβίομθπιὶ βαρροαϊ δηΐθπι δΥρτι- 

τηθηία, 4υἰθ 5 δ οἀχβοηισοηᾶα ποχαθ σοηβ 1118 σοι πιονοίαῦ ΔΙ1α 115. ὁ 

πρόβουλος δήμου, «αἱ ρΡορυ]ο ρῥγοβρίοϊξ, πιαρ ϑέταίαβ: ΤΊΘΡ, 1006, 

Ἑδᾶεπι ταίΐοπθ οοπιροβίίαθ βυπέ νοῦθ8 αἰνόπατερ ΟἸι. 316. ἄμιβρο-, 

τόπωλος Ἐλαγ. Ττοδᾶ. ὕ86. “ἰνόπαρις Ηδεο. 94 ; οπιπίτππι 16 5. π111 

{πιὰ εὐφιλόπαις ν. 869. ὲ ; 

ν. 8δὅ9. ἄχκόὸς πᾶν μάταιον] Νεῆσο ἀϊνϊ(ἰ6 δὰπὶ βαίϊ- 

ποπί, αυΐ Βαρουθό ερὶέ, πδάχθ Ργθοθβ. 4αῖθ 8 ΒΩΙῸ ἄ608 ἱπνοοδέ, 

1146 ν. δῦδ, Ιᾶδ ν, 807 σομηπιθηιοτδίδθ. ἥ 

Ψ. 800. φῶς αἶνοϊλ. 7 υὐ σκότῳ φάος ἱσόμοιρον ΘΙ. 819, 

Ὑ. 861 --- 3808, ΜδΙΐᾳαε δοιῖ8 ἱπβέδν (ϑαροῦθας 116 πο- 

Π|0) 60 4ιο αἰίτγίίΐοης εἴ ΑἹ] βίο πδ πα ταπι 6010 Γ Ὁ πὶ 
πεποϊβοϊέατ, τοδάϊέατν τὰἀϊοαίαβ; 4«αοα ραοτὶ ἱπβέαχ 

ἂν 61 Ροιβϑουΐα8β ἐβέ, 4ὰᾶ "2: εἰν  ἐαεὶ ΟΕ] πιλίδίεδι ἱπη- 

{110 ἱπέοϊ]Υ Δ 0}}116 η. Νϑᾷα 6 ἄδοι ἃ πὶ αἸϊᾳα β οἷα 5 ΡΓ6- 

568 οΟΧδυᾷιί: β8εἃ ρμογκάᾶϊί ἸνῸ πὶ ἱ ἢ 6 ἣὶ ΡΥ ΟΡ πὶ ἰμ ΝΐΚ 

τοθυ5 νουϑβϑαία τ. 

ν. 8062. προςβολὴ οπιηΐβ αἰϊουΐα5. τοὶ Τογέϊου δἄπιοίίο ; ἐΐα- 
4αὰ6 ἄ6 ἰπναβίοηθ δχϑιοϊίιϑ ΤῸ}, 28, ὅδ δρρ θβϑι Ἑανίαγαμι ΟΝ. 

282, ἂς οοπίδμῃιϊ παίἰοπ6. 806 16. 19 Εἶπ. 600, Ηος Ἰοσο ἄδ ἱηϊεοίθη- 

αϊβ πιαμὶ δ) 4πᾶταπι ἰδοίι ροχαϊίωχ δουὶν ΒρΙ μου, 

ν. 803, μελαμπαγὴς ἅθ ϑδηραΐπο, «αυἱ ἴπ ςοποτδβοδηᾶο 

πον μοι ἐπ έδν, κρυ ἰχ κ)δοὶς λα". 
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πὐσγαπ πδπποϊβοϊέαν οΟἸον οι Ὑ]ιῸ}, 131, ΕἾ Π}}Π}5. οί σαί Ὧ1Δ}} Δ6- 

χἶϑν αυοὰ ἑπέέϊο βρὶοπᾶθέ, θα γογὸ πιδ οι} 8. οἰ αἰ (0, 

ΟΥ, 864. δικαιοῦν, οβίομαονο οὐ ἰαϊδίοατο ἰὰᾷὰ ᾳαοὰ δοααιπὶ 

δέ. Ἰίδφυθ δὸ ἴρβο ἢ|ΠΠ6 ἀδηῃιπδίαν,, ααοὰ δίίγ (10. τ δ] 8. οβίθη[ , 

Υ. 205. διώχειν τὸν πετόμενον ργόνουν 1} 15. ἀἰρίῖο. ΡῚ] ἃ (. Εὰ- 

{ἰνρῖτ. ἃ. 10 ἀχέχητα διώκων Η οπι. 1]. ΧΥ!. Τὸ. 5ΤᾺΝ [.. 

ΟΥ͂, 806, πρόςτρ ἐμ μα. Ιρ86 δί(υϊομθ βροοίαίιβ Ραγιίου δίς 

απ δἰ(εϊἐἰοηθιι οἷν τ(δ(ὶ ἐπίυϊ τ, 

. ΡΨ. 861. λιτῶν εςεἰ(.1 Οἷ, ὙΜε}» 102: ϑεοῖς μὲν ἤδη πὼς πα- 

ρημελήμεθα. --ο ἐπίοτροφος τῶνδε, φαΐ ἴῃ 118 νου βαίαν, πόγαπὶ οὰ- 

ταπι σοῦὶέ,. 1(6 ἐπιοτρέφεσθαί τενος ΟΡ". Ρ]"]. ὅ99, ΒΟΤΗ. 

ΟΥ̓, 809 --- 3811. 1ἃ ΄ᾳ«υοὰ Ρατὶβ ερὶΐ, φαΐ 4ὰὰὺ πὶ ἃ ὁ πὶ τη 

Αἰτγτάδταπι γϑηΐββοΐ, θη δᾶπι οΒρ ἐξα] οι ἐρποπιΐπὶδ 

ὈΧΟΥῚΒ οστορίδε δίξεοϊί.. 

ΕΥ̓͂, 811, ξενέαν τράπεζαν οἷ, ν᾿ 6563. Επτ. Ηδεο, 1923, -- 

κλοπὴ νἱὰθ ν. 492 ἄς δοἄειη Ῥανιΐβ ἔδοΐπουθ 5 ΘΟ Ἡ 1. 

ν. 812 --- 386. Θυδε ἈΕΊ ]απὶ εἰνίθαβ., ὙΤγοΐδθ δχοϊᾶϊαπι Ραγᾶ- 

νἱὲ μᾶς ἄἔυρνα, ἄθδ. ψφὰα ἰία 4υεγευδηίαῦ ναίθβ ἀοπιεβίϊοι ; ας ἄο-, 

τὰὰπὶ αἵ ρυϊποῖρεβ, νᾶθ Ἰεοίαπι εἴ ἔἕυραπ), Τδοϊία τεῦϊέ δα ᾿πα]ίοβ, 
βῳ 

Ἴ]1Ο τοοερία οοπνίοῖϊο ; 56 σαΥββίηλδ ἱπ|850,) 486 ἀεϑίάοτγιὶο ἢπρίέαχ,. 

ἤδαὰς ἱπναΐ πιᾶτὶ πὶ να παβίΐ φυϊἀαῦδη, 

Ὑ. 8τ2. ἄσπ. κλόνους, υξ ἱππιοχάρμας χλόνους ῬεΙΒ. 106. --΄ 

φἀυβάτης στρατός ν. 911, ν᾿ 

ν. 314. ἄγουσα εεἰί, γάμου πικρὰς τελευτάς ν. 688. 

ν. 8ὃτ6. πυλῶν, ἀοπιιβ Αἰγϊάασαμν, ταϊπῖπια Τγοΐδοὶ ἢθ6 δηΐπὶ 

Ἰοοο {ἰβέι(ἰα Θχ} θείαν δα. αὰᾶθ εχ Ἠεϊεπδθ ἔπρα οὐἱεθδίαγ ΑὙρὶβ. 

χατ οἴχους ἐφ᾽ ἑστίας ν. 893. Ναιταΐ ΟΠΟΥΒ οἃ., 486 'ρ86 ν αι, 

δαηβὶξ εὐ δυᾶίνὶἐ 6 ναίῖθυ5. ΨΜΙὰ65 ἱἰρίίυῦ Ἠδὶοπᾶπὶ εὐ Με πο]διιπὶ 

μαϊέαν 58 ΑΥὙρὶβ. : 

ψ. 811. προφῆται) Ἰονὶβ προφήτης αἰοϊίαΥ ΑΡΟΙ]Ο (απ. 

19), ααἱὶ οτδοῦ]α ἃ Ιον6 δεοὶρὶέ (Επὶ. 618): μέγας προφήτης, νᾶ- 

{68 ἱπβίρηἷβ.) Απιρμϊασαὰβ ὙΠῈΡ, 611. Ψαΐβ δϑέ ργοπαηίίασθ ἰἅ, 

ᾳυοᾶ Ἰαίεέ, αποᾶ ἔαπιθη 6Χ ἐΐβ, 4088 60 εἰξοϊαπίαγ, δορπῃοδβοϊίατ: 

{πὶ Γ68 [υΐαταδ, φυδῖὰπι ἔοπίεβ ἴδηι δχβίαπέ, ἔμ πὶ ΤῸ ὑγδοβθηέαϑ, 

486 ΠΟῚ ΟἸΠΠΙΡῺΒ δαπηέ Ρευβρίοαδθ, ἐὰπὶ γ68 δχδοίαϑ, αᾶθ ΠῸΠ 

Οπιπὶρθὰ8 Ρδίεηξ, [{α ἀεβί σπαίαν Ὁ] ἃ 5 Ἡ ὁ πὶ, 1]. 1, 10; ὃς ἔδη τά τ᾽ 

ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ΄, ἐόντα. Ἠος ἰοοὺ ναίε8 ἀοβίβπδιε χὰ 
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Ρτγϑεβειίεβ, τὰ ἐόντα, νίρεγε Ἠδίθηβα πηοπιουΐαπ) δ Δοϑίἀονΐ πη ἔῃ. 

οαιΐναβ, 41 βαμέ ἐπ ἄοπιο ΑἰγίΔαγιιην, αξ πυδδὶ ργαθβεηβ ἀϊοὶ 

Ροββὶί. 101 ἱρίίαν ογαίομΐ νδίαπι ἢπὶβ 69 δϑβιρπδηᾶια, Ὁ ΐ 68. πᾶι- 

γὰπίαγ,), 4υδ6 μαίεμξ οπμΐθβ; δὰ ΨΟΙῸ., αὐυᾶ6 ἃ ναί θυ5 διὰ 1 8}}- 

(αγ,), ποὰ ροβϑαμί ε856 εἰυβηιοᾶϊ, αἴ ἃ» ὉΠπΙἶ 5. οὐ πδηΐαν, ϑυμέ 

νϑιῸ δος 8 νδίϊ 8 Γο]αία : δἄθβϑο δ οπᾶπιὶ, 4086 δυΐαρεν, οἷ π- 

ἀοκίῖπα μγδαβοιία, βρθοίγὶ ἰηβίασ (388 -- 388); οὐΐο ἰιᾶνεγα Μίε- 

ποίαν δὰ 88 διίεα ΑΙΙΟ Χορ (384 --α 386); Βο]αί10 6586 εἰ βοἷα 

βοΐ 4οἶθ 5. ἀχούδπι ἀβρίσοια ορίπϑίαγ, βεὰ ἱπᾶμθ δὲ ὑγενίαβ 

6586 Βος βοϊαίίυπι (3871 --- 3892). Ηἰβ οπιηΐθαβ. δὰ υἱ(᾽ οι 6 πὶ Θχεὶ- 

{«{| βυηΐ Οεδεοῖ, παο νει ἀδβίηϊί ᾿ποία8 εὐ ἀδβί ἀογίαπι Ἔχ ρϑαϊί! οπ6 

βαβοορία, υϑῆ6 ἄομες δᾷ ἤἥπεπι ἰιὰες οὐἱέ ρει ποία (398). Ραίεέ 

εχ μὶβ εα ἰδηίαη ἴπ ογδίίομθ νδίαπι ροβ86 Ἂχ ίθεῦῖ, αυὯδ6 Ἰποίυπι 

εἴ υιἱοι 8 νοϊα πη δίεπι βυβοϊίδηΐ, 8ὲὴ νεῖο. ἰᾷὰ αυοᾶ 4) ΟΠ 5 ἴα- 

εἴα οβέ ἱπίογργείυυβ, ἄς Μεμοῖδο ᾿μίε!Πσυμπίυν ν, 380 854..) 4αἱὶ, 

αυδιηνθ ΒΟΟΥ̓Θ μεϊναίαβ, θη ἰγαβοδίυν Ἠδ]θηδο: 00 ΡΓΟΥΒῸΒ ᾿ναὶς 

10. ἱπορίυπι νἱἀείαν υὐ γοσ6 ἀᾶϊσπυα, ουΐ9 85ὶ αυἱὰ ἀεβίαοταΐί, 

αϑοπᾶυμι επί, υἱὐ 6εο ρμοίϊαί 1) βϑᾶπ6 ποπ ἄοπιϊ απ υ]απᾶπηι εἰ ἷπ 

διπογα ἂὺ δοίΐομθ μὲ. ον οἵ σοιν 15. δυβίϊη οη ἀπ πὶ. [0 ἀ6 ΠΟ 

4086 4ᾶϑὶ ΡΥΔΘΒΘΗΒ οορίίαίιυγ,, ἀϊοίΐ βυμέ ν, 380 --- 888, ἀς ἀε5,- 

ἄοιῖο Δίομοϊαὶ οἵ οἰνί οβὰ 486 βοασυμέίιν; πἰβ γ6ΓῸ πἷ}}}} ἀδιιοῃ- 

βίναίια., εἶδ ΠΟ ΡΟίυ586 608.) 4] ἑδπίο Παργαιεηί ἀδβί θυ ϊο, πιᾶ- 

ποῖα ἄοπιΐ, 864 γμτγοίθοίοβ 6856 ἱπ "6]]Πὰτὰ σὰν ΤῈ ῸΠ15 Β0ο᾽8. δὲ. 

νοῖὸ εχ εὖ, 4υοὰ ρεογουμέ (οΐ δβοοὶϊ μιῸ ιᾶς ἃθηδ οδιιβᾶ, πονᾶ 

ἐχοναν, οα]απι 5 (39 844.) 

ΟΥ͂, 318. πρόμου (ν. 180) Αἰεϊάδο6. Αρδηιθπιμομβ᾽ Ραυϊίου 86 

ΜοποΙαὶ μοιούεπι οἴεπάεγαί Ρδι18. 

ν. 23τ9. λέχος; Ἰεοίυβ8, 40 υαἱεναίαν ΗεΙοπαᾶ, 40 6ηὶ πὰπο γ6- 

Ἰἰᾳυϊί, --α στίβοι φιλάνορες, δύοθδαθ. δινδίου!, ἔυρα Ἠδϊοηδδ 

οαπὶ Ρανάθ. ΝΙΝ ἱπαϑί πὶ φιλάνωρ ἄς ποίΐϊοπα πιδυϊὶ, πϑαα 1110 

τηθᾶο στ. {ιλ. νοβίϊρ᾽α οοηἑυρ. 4118. ΔΙη 0.19 ἀδβίρπανα μοίοϑί. --τ φιυ- 

λῴνωρ ν. 188 εἰ Ροιβ. 180 ἀθ πιο δβονα ἔθῃιϊηδθ δῦρα Ἠιᾶγθη, εἴ 

Ρο( βία τη. αυϊάθη) ΕΥρα τηδυϊίαπι. στίβος υἱίΐᾳφας ἂς 'ρ80 βσ, 658ι 

νῈ] ἱρπβι5 σι 808 νοβίϊρίο; ΟΝ. 210, 228. Ρτοπι. 619. ΟΡ ἢ, ΡΒ]. 

29, 48, 11, 108, 200, 4871. Αμί. 118 : πυπαιδᾶπι πιο δρ μου ΐοθ ἀρ 

εὖ, φυοά πιοιογίαμι ἜΧοὶίαί, Ὠς μος βοϊυμιιοᾶο ἔχγος αἷς μοββοί, 

εἱ νἱχ ἀϊοϊίυγ. 

δωδν Δ. νι ἱ» .. "ἢ ο 

᾿ ἂς ὦ 5..... 

οὐ: ον νυ τ ἢ 
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ΟΝ, 280, πιιρεστι] γοὰϊί, αἀονί, οἱ πείρεισιν δόϊαι ν. 388, -- 

σῖ;α, αυΐα πο ἰμβα δάοεοί ΠοΙοπα, βΒοὰ ἀοβί ουδι 5 νἀ οίαν κἴ- 

0586. Νέαᾳιο Ἰοφυθηίοιι Β᾽ Πηρογθ ΡΟΒβϑυη!., 5ο αορηίοηι, χυΐα 

βᾶπο ρυδιίίαν πθονΐα, αὐοὰ᾿ ἄτλητα βακοομοῦῖ, -ν ἀτίμους, 

Αιγίδαθ, ΠὺΝ πρόμους,, 4αΐ υἱτἰοιΐθ δάϊιαο πόμοῦ δ σαι, 1(ἃ 

ἄτιμος ν᾿ 1200. Ὑ|ν. ὅ89, Νυπαθδπι θεΐπ ἱποθτίο εἰ μοποιαὶὶ 

αυούδηιν βοιβὰ ἀϊουῃίοτν τιμὴ εἱ ἄτιμος, βο εογία βϑηιμοι ουΐαη- 

νΐαμι τοὶ νταϊΐοιιο μα ϊία. -- ἀλοίδορος, ἰάσηι αυοὰ ἀλοιδόρητος 

(Θορ. πο, ἔν, 1839), π0}}0 οοηνίοϊο γθοορία, Αἰρϊἄαο, φαὶ Η6- 

Ἰδπδηῖ αυδπὶ μι δοϑοηίοπι σον ἱίαπί, τὴϊΐ 6. σοην οἶα ἰὼ θᾶ) ἑμνθιαπ- 

{υν, βεὰ νἱείαίς δαὴὶ τϑοϊρίαμες; ν᾽ μὰ ϊοίαθ γογῸ ἀδϑιἀουία πὶ τᾶ Χίηι6 

ἄν ἢ ἱποομπάϊίασ πᾶσ ἱππαρίπθ, ααΐᾷ δάμαο οατοπέ πος ΒΟπΠΟΙΘ. 

Υ. 381, ἄἅδιστος ἰδεῖν] »ταί ββίπια αϑρθοΐα. Οσοπιρᾶ. 

ταί νἱὶβ εἴ Ββυρευ]αίνῖβ αὰδα ἰπ -ρὸς δέ -τὸς (θυπιϊπδιιίτ, 586ρ6 

εϑέ ζϑῆ.8 δΟπιπια 6: ἔα ΥΘΓΒΙΒ σγδίϊα. ἰὰπὶ αΐ ΡΓαν5 ονϊίοέαυν 

ΞΟΠῸΒ, ὙΟΓΒΙΒ οασξα ἰδἱ., ὉΔῚ ΟΠμΐπῸ ΠῸΠ ἵἴοιγϑέ πιοίγίεα γὸβ ἴογ- 

χῆδηῖ δ] απ. αἴ ΠΟ ἸΙΟοΟ; ἴῃ {411 δηΐπὶ οὐἂΐπθ., ααΐ 6 Ρυγτὶβ σο0π- 

βΒίαί ἰδιαθῖϑ, γνοσάΡα]ὺ ἡδίστη πὰ] 5 δϑί Ἰοουβ. [ΠΡ θυ α5. οἰΐδηι οσἱέ 

βογϊρίον ΒΥ πιηὶ ἰπ Οογοίδηι ν. 1ὅ7: κατὰ πρώτιστον ὁπωπήν: ἴετί δηΐηι 

πιο χδπιοίει ἔογπδπὶ πρωτίστη», Βεἃ ποὴ ἔουί 1116 Ἰυ 615. Νοίιη 6οϑέ Ηο- 

πιονὶ Οἀ. Ὁ, 442: ὁλοώτατος ὑδμή. Νὰ Τπαογἄϊ 65 φυΐάφηιν αἱ» μἷβ 

ζογηιῖβ ἀυπονγεΐ, Ψ, 110: ἀπορώτερος ἣ λῆψις, οἱ ΗΠ, 10] : δυςεςβο- 

λώτδτος ἥ “Τοχρίς. Οἵ. Ποτν 11. Ομανέ, 347. Βαυί(ίπι. ΘΟ ΥαπΊηι, 

ΒΡ]. 1, Ρ. 247. δημποί. ὅ. ἘῤῚ Αδβοιν] 8 ἰρ86 ἰπβίρΐ ᾿ἱθογίαΐε : 

ἀφϑονέστερο τἷ λίβα Ἠε!ϊδᾷ. ἔτ, 6ὅ (Ὁ 41.). Η εὐ πὶ. Ργορύ, ἄδ Αθβον. 

ΗΕεΪ. Ρ. 8. --- Ρεγβροχίξ νεγὶ αἰϊᾳιΐἃ βο]ιο βία: τῇ παλαιᾷ αἰδοῖ, 
σώξομεν αὐτῆς τὴν παρουσίαν καὶ πάρεστιν ἡ μῖν ἰδεῖν ἡδίστη καὶ 
πολύτιμος χαὶ ἀλοίδορος. ἤγουν νομίζομεν ἔτι παρεῖναι αὐτὴν καὶ 

τῆς παρ᾽ ἡμῶν τιμῆς ἀπολαύειν. --- ἅδιστος ἀφεμένων, πταιϊεεῖ- 

τηᾶ οπιπΐα πὶ» αυδα αἰ δᾶ Βα ηΐξ, “ἀφιέναι ἂθ ἀϊπη εν ᾶα Βρομβᾶ 6 

ἄοσμιο ρϑίογνα, αἵ οἰπηΐηο 46 ἀϊην (6 πᾶο ἴῃ ἀἰβοαββὰ. ϑδορα ᾳυϊ- 

ἄδῃ ἀϊη(απέαν 6 ἄοπλλ 5 ΤΠ] ΘΓΟΒ ;, ΠῸ]} 19 γΘΓῸ ἑφηέαπι πιδηε δέ 

ἀεβίδευίαπι αι ἨεἸθηδε, Οἵ. Εἰπὰ γ. ΤΡ. ΑἹ], 688; ἀποστολαὶ γὰρ 

πιακάριαν μὲν, ἀλλ᾽ ὁμῶς δάκνουσι τοὺς τεκόντας, ὅταν ἄλλοις δόμοις 

παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχϑήσας πατήρ. 

ν,8382. πόϑῳ δ᾽ δὲ οΧχρ!οαίίναηι. Ηἰ γΟΓΘῈΚΝ ἜΧΡΙἰοαπέ ποί! ση 6πὶ 

νοοΐβ πάρεστι. -- ὑπερπόντιος, αὶ (γᾶπϑ πιᾶτε μαίας; ΞΡ], 42. 
Αεβ0}}}]1, Τ͵ᾶρ. ὟΟ]. 1, Γ, 1. ὶ τ 



1: ΟσΟΜ ΜΕΝ ΤῬΑΒΙΌΒ 

ν. 3883, φάσμα] ἱπιᾶροὸ ναὶ βρεοίγτιι Ἠοίοπδο., Ειάϊουϊαπι 

εβί, αυοὰ δχοορίίανογαέ ΠΟΠΏΜΠ]11,), ἀδβίἀονῖο ἱπίαυεβεεσα δῖεμες- 

Ιδὰηι, αὐ ἀμ Γ86 κ᾽ π}}} 15 ἀρρδιοδί, ᾿ 

ν΄, 884. δὲ οοπίϊπααί,να πὶ, Οχ δἰ ίαταπι ταϊϊοιθπι {1118 πό- 

ϑου. -τ κολοσσός, βίαΐζαα Βοιδὰ σΘΠΘ 8}. Πα βίδίυα πιὰ δου ἐβ 

Ηεοτοά. 11, 180. νἱτὶ ἰν. 148. Βἰρηϊβοαίίο πιαρπἰζααιη 8, 4υδ6 Ἰνὰ-- 

ΒΔ Π8ΠπῚ ἐχοθᾶαί (Εἰἴγιμ, κι.) βουῖαβ οδί σγϑοορία., αὶ Ἰἴοοο βοΪα 

"δες νοχ δἂρία, ἀνδριὰς (γαρῖοϊβ πδαὰθ υβἰίαία (ίαπιοπ ΡΙμᾶδγο) πὲ- 

4ὰ6 ἂς μια] θυνὶ ἀϊσεπᾶα; εἴδωλον ἀυυΐαπι ἔεοϊββθέ βεμίθηζίαια. ---- 

Νεδ ἃ αᾳυϊάειη, φυοᾶ νεπυδίϊββι πηὰπὶ 68ὲ πὶ δοάϊυυβ Αἰγλάαγ 1}) δπῖ- 

ΡΙὰ5 ρῥ᾽δοοί Μίθμα]δο. ᾿ 

ν. 3806. ὄμμ. ἀχ.] οου]οαπι ἱπορΐᾶ. ἀχηνία ἱπορίδ, 

εοπᾶϊίϊο εα. ἐπ 48 οατοπιιβ αἰΐαυα τοὶ χρημάτων ἀχηνία Οἱ, 301. 

Ὠϊοίαμι 68. ἄς οου]θ ΜΟποΙ δὶ, αυὶΐ ογοηέ δβρθοίαᾳ ΗΘ] πᾶθ: ἱπ ᾿ιδὸ 

Θευ]ούαπι ἱπορὶὰ ΡοΥΪί πὴ Π 6 ἃ ΠΙΟΥΔδ α8ὺἀ ἐὰ πὶ). ΝΌΠ ἰη δβρῖ- 

εἰοπᾶο οου]ο, 568 πὶ οομ]10 αβρί οἰθηίθ ἔοι πηᾶπὶ να παβέδηι ἐμ  Θηϊί ΠΟ Ὲ 

βαυᾶϊαπι. 6. 4ὰὸ νοσανυϊαιι ᾿φφροδίτη νοβίέαπι, υὐ Κύπρις ΡιΌπι. 

θὅ0. Θυοὰ ὄμιμι. ἄχ. ἂἃθ βίδίυϊβ, αυᾶ6 εἰεραηίον ἔογιηαίδθ οευϊ ἕω 

ἰδιθη οαγοδμί, ἱπίει ργϑίαίυν ὅ.ο}ι ἃ ἐσ α8ὲ ποϑαὰθ 1ιΐϊδ ὉΟΠΙΠΊπΐ8 

εγδί δρίδί 5 Αθβοῖ νυ ]θ88 ΠΊΟΒ ἕαύτἰοαπαϊ βίαίααβ οὐ} 8 παπᾶ ΘΧΡΥΘΒΒΙΒ: 

πθάας οπιἶπο ἢος Ἰοοο ἀϊσοπάπην ογαΐ ἀθ τος οουϊογυμπι ἐπ βίαίαϊβ 

ἀείεοία, αἱ, 51 4αϊάεπι ἀεἤοϊθυαπέ, ποὸπ 60 ἔδηίαπι ἰδ ρον δεὰ 

ΒΟΠΙΡΟΓ ἀεἢοϊουδηΐ, -α ΟΘοίοναπι ἀξ πος Ἰ0600 ἀθ κϑυάϊο, [(ὰ ἡἶοτο 

ἀδβίου! βοιβὰ ρμοβίία εδῇ νοὸχ ““φροδίεα Εἰ α τ. [0]. Αἰ], 1264. 

ν, 881 -- 392, ὨοΪ]Ϊοι ἱπιδᾶρῖ θη ΔΡΒ6Π(13 το πὰ μὰ ΒΟΠΙΠΙΪ 5 

τονοοαί: ἐπδηὶ φαϊάδιι νοϊυρμέαίο, 486 6 πιαμΐθ 8 ονδᾶϊί οχρογροίαοίο. 

Ὑ. 381. ὀνευρόφ. οεἰ{.1] Οἷ, Εἰατ. ΑἸοοϑί. 855: ἐν δ᾽ ὀνείρασι 

Φοιιτῶσά μ᾽ εὐφραίνοις ἄν. ΒΤ,. -α πενϑήμονες δόξαν ποὰ {εἰϑι1- 

ἤφαθ ορὶπίομοβ, Β6α ᾳυδ οχϊ απίωυν 6 {8.14 18, α ἀοΐϊοις ἀδβὲ- 

ἀου 7) αἱ πένθιμος αἰδώς ϑιρν!. 219. 

ν. 389. Βγυκβίιδβ οηΐμπι βἱὶ ααΐὶβ »Ιδίᾶ αϑρίοογδ ορμρὶ- 

ΠπΠ8Π 8. Ρῆὸ ορἱπδίυγ ναὶ ορίμδμ8 εδί. 9) 6 ̓ ιὸς ραν οὶριου αι ἀδὰ 

Ααἰχὶ δὰ ν. 109. εἰ οὶ ραυίοἰρῖο Ρὶ ἃ. ΟἹ, 11. δ. ᾿ ῶ 

ν. 391. οὐ μεθύστερον 5ἰη)α], δοάοπι ἰθι ροΥ 8 ΠΙΟΠΙΘΙ-- 

ίο, υὐ οὐδὲν ὕστερον ὙΠΕΡ. 991. Οἵ, ΔΒ. 1δ06: οὐχ ἑχάς. 

" Ἄν, 392, Εναάὶί αἸῖ5 βΒοπιηΐ νὰ 5 Βοηφαοσμέίυ 8. ὁπαδός 

αὐνὸ υἱ ὀπηδεῖν τενὶν 5οηῦ Τὰ. ὁπιαδός τόνος 8 0}},. Ὁ εἰ, 01. 1092. 

μστ΄ νον ΡΞ Σ 

ἐν πων. «δ μδμμμάν Δ΄, νὰ ρυ, ΓΙ Ἂν Γ᾿" 

τς πῆρε ἄρμενα, 



ΙΝ ΑΒΒΟΠΎΓΙ ΔΟΑΛΜΕΜΝΟΝΙΝΜ., Ἐν! 

ες Υ͂,, 808 --- 401, Ιἀδς δβυπὲ 6οἃ, αυᾶθ Π08 ἀοπιὶ ᾿υροπιὰ8: ἰυροΐ 

γόγο ἰοία εἰΐαπι Ογδεξοΐα, οἱ ἀθ 6δὸ μοί  ββίιη απ, αυοὰ νίγογαπι, ᾳυοϑ 

ΟΒΘΙΪΟ πιϊδὶξ, Ιοτο νᾶβα ἰαπίσπι οαπὶ οἶπογα Γϑρογίαμ(ιτ, 

ν, 893, ἐφ᾽ ἑστέας} ἱἰπ ἱπίίηια ἄομιο, ἰίὰ υξ ῥὑτοχίπιθ ἃ 

πΟῸ5 μευ ἱ Θ 8} ἔν 

ν, 894, χκαὲ τῶν δ᾽ οο((.1 Ποῖον ἄδ ρμεγίουϊο, φαοᾶ ριῸὸ Ηθ6- 

Ἰὸμα τοουρογαπᾶάα δυυοῦμέ Αἰτἰάαθ, ραανίον 16 αιδπὶ 'ρ86 ἀοϊοῖ 

αἰνίαι ἂἃθ ογορία Ἠφομα, αὐσπὶ το Ὸ Αὐρὶνὶβ ἐρβὶ8 ἀοϊοπάμπι δὲξ 

ἄς ας Ἔχρϑαϊομα: πιυϊίο οἰΐᾶπὶ πιαρὶβ δα το] αι18. ἀϊβρ!ὶοος αΥδ6- 

εἶκ: αυοτὰμπι ΤΟΡῸΒ. εἴ δηιΐοὶ οοοϊδυπίυν ἴῃ ίογγα Ἰοδί 1} Δ] ΘΔ 8 

ὈΧΟΙΒ σταίΐα, ΡΊυτα ἄδ ρμϑιΐου ]!β ἀοπηιυΐ ἐπβίαμει 5 πη δχ}ὶυ εξ 

ΟἰοτὰΒ..), απ ααΐα ἔδοίαμι ἢ οδϑέ ἔπ Ρυΐπιο σδΥΠΐπ 6.) ἔὰπιὶ φυοὰ δἃᾶἄς 

εϑὲ ΟἸ γι αθηνεβίγδ, 

Υ. 396. Οπιηΐπο νοτο ἐΐ8, φαΐ 6 Θταθεῖα ρῥτοΐδοί 

βαιξ, ἀοπιὶὶ υαπἰυδουΐϊαβᾷαα οὐ 8 δοδέ ἰυσέιβ δἰ πὰ πὲ 

ΑΕΓ κι θη 5, δὲ ροβέ τὸ πᾶν τεβροπάϊε {ΠῚ τὰ μὲν ν. 398. ᾿ 

ν, 396. τλησικάρδεος] ἰάοπι φῃοᾶ ταλασίφρων εἴ ταλακάρδιος 

ΒΌΡ. Οε64, 60]. ὅ40, 

ν. 398. ϑιγγάνειν πρός τι; ἰαηρεπᾶο ρεγίίπογο, ροτείπογο ἰί8 

υξ απ σαί, ἔονίία5. ἀϊοίαιη. ργὸ ἐφ᾽ ἧπαρ προςιχγεῖται ν. 124, ΑἸ ὲ 

οὶ σοι ἶνο ἰυπρίίυν θιγγάνειν Τμοὺ. 44, 258, --- πολλὰ οείξ,, 

Βαρίοχ ἀεβίριαίαν οορίίαίίο: Ἰαοία5 ἂς 18. φυοζαπι οἷηΐβ γενογίΐ- 

αν (399 --- 414), εἰ ἀς ἐϊβ,) φυυτὰπι σογροῖᾶ πιᾶπαπέ ἐπ Τιοδάρ 

(418 -- - 417). 

ν. 401. τεύχη δ υτπῖδ, ᾳυΐϊθὰ8 οοπάϊίαν οἷπὶη) 486 μοβίοα 

λέβητες ἀϊοίαθ. 1)6 ἰἰδᾷθπι τεύχος ὅ'ορ}, ΕἸ. 1120, Ὀς αὐπιῖϊβ ἰος 

Ιοοο ον ἄξια β νοόσθπὶ Σ᾿ 6] σς ; σομίγτα ααθπὶ πηομπλί 8 ὁ {Ππ185 

πεαὰδ ἰος Βεηδὰ ἀϊοίαπι ἰερὶ ἤᾶης νόσοπὶ δρυᾶᾷ Δοβομυίαπι (δέ ἀρυὰ 

ΒοΟΡΟ ΟΙ 6 πὶ ΑἹ. 512, ὅτ; ΡἈΠ]. 8ὃτ0, ὃ98, εἴ ἀρυΐἱ Λοβον να 

τευχηστήρ.,), τευχηστής εἴ τειχεσφόρος ἂἃθ ἂγπιαίο ΡεΙ5. 908; ὙΠΟ, 

644: ΟΙι. 621: αὐ ποπ ἀανϊίαμάπι 5δ᾽ἔγ απ ὰης ΒΘΗΞΌΠΙ τοοὶ - 

τεῦχος {ἰθασγϊέ ΑΘΒο νυ] 5): εὖ αχ δα σΟμ πὶ δοίας 8 συ οΐοᾶα 

αὐπα ΟΥΘΏΥΣ οὐπὶ νἱγὶβ: 1], ΨΙ, 418, Οἀ. ΧΙ, 14, --- δε. (8- 

θη Οπλΐᾶ ΓῸπὶ ΠΟῸΠ Βδ(18 ἢιπιδιιέ; Β86Ρ6 Θηΐῃ}] ΔΙΙΠἃ ΠῸΠ 8886 

εγεπιαία ποΐίυμι εβϑέ: ἱᾷὰ νεῦὸ ΡτῸ ἰδ γϑ ἔδοϊέ, αυοά ν. 408, ἄξπυο 

Πιθπιογδία ὑγηᾶἃ.) δα ᾳυοᾶ ἰιος ἔδοίαπι εϑί εχ Ἀθϑο νυ] ποῖα 6 χα 

ένα ᾶϊ οδᾶοπι οποία ἐπ αἰίοτα ρᾶχίθ, φυδο ὑγονία8 αἰχῖί ἐπ αἰ οι, 

10 » 
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ν. 402 -- 414. Ἡΐπὸ οἰπονεπὶ {γἰβίϊβουπι τΐ{ ΜΔΥΒ.) «αὶ 

6 }1ὰ ἀδοθγηϊξ. Τυυροηΐ δἰῆπηοβ ἀ6 Οοὐοὶβὶθ., ἰῃ δ]ο νἱγίπέθπι ο616- 

Ὀγαηίεβ, ἴ 8110 Πομποϑίδηι πουγίθι ΡΓῸ δ]ΐεπα πε] θα οὐ λέδμι. 

Ταὶα ἀσπι οἷαπὶ ἰδοίδηέα. Βυσογδβοῖέ ᾿ἰηνιαϊα πὰ 608. αὐἱϊ Βυΐις 

σδἸδμι αι ἰ8 οὐαπί ἀποίογοβ., ἴῃ ΑἰγιἀΔ5, 

ν. 402. ΔΙαΥ5, 4αἱ οοὐροτᾶ οὑπὶ δαγο σοΟπιπαίδί εἴ 

Εἰ ταπι επεέ ἰῇ ΡΙΟΘΙΙο. Οογροῖα δυχτὸ γαοᾶοηιία ποίᾶ οΧ 

Πα6. {ἀαηὶ υἰνου ἢ) ἔα ἢ ΠΟΥ ΠΟΥ 11}1. 

ν. 4024. ταλαγν»τοὔῦχος Μαῖβ 'π "Ὲ]10, αέ π᾿ οπιηΐθα5 τοῦυυς 

Τυρίίου ; Βαρρ]. 822; ἴῃ αυϊθυβᾶαλπι σοηΐαα. ΔΙ’ Ρογ5. 846. 

ν. 406. φίλοισι πέμπει] δε Βοο πιο οἰποσὶθ 6 ΡῈ] 

τεροτίαπαϊ νἱς ΗἸο πι. "1, ΨΠΠ, 882. ΒΟ ΤΗ. -- βαρύ, ἐτὶ 5ε1 Εἰ δὰ πὶ, 
ν. 400. ψῆγμα] ξύομα ἢ μικρὸν ϑρύμμα, κλάσμα: Ἡ ε8. οἷ. 

ταπιδπέυπι. Β].. οἰμοτε νἱχὶ νἱοθι μδρεπία ἐμ ρθη 5 αἵ 

ἨΔΞ "επ6 σοπάϊίο. " 

ἵν. 408, εὔϑετος ἄς δΒευίο ὙΠο)». 642, ἂς οαἹῖρα ῬΊιοθ. ἔτ. 

238: "επα ἰυποίαβ, Ρεηθ μαγδίῃβ. Ηοῦ ἰοοῦ; "»δὲπδ σοπᾶϊία 8: 

τρία ρμοβίίαπι ἴπ ἥπρ βαηίθηίθ., ΓΗΒ ἀπίθα σΟΙΠΙΘΙΠ ΟΥ̓ δί15. 4088 

ἰία ογδπί ρατδίδθ, αἱ ὕπο σομπᾶοιδίωυν οἷμΐ8. -- λέβητας. Οἰπία 

Βδερα υὐηΐ5. δαιδὶς οομαϊίι9., δυγθα Ῥαδίγοοιὶ (11, ΧΧΙΠΙ, 248, 258) 

εἰ ΑΟἈΠΠ 8 το] ᾳυΐας (0. ΧΧΙΨ, 14). Οἵ. ΟΒοΘρ])ι. 686. 

ν.409. εὖ λέγειν τινά, θοπᾶ ἄΐςετα ἅδ᾽ αἸΐψαο, Ἰδυᾶδτο, αἱ εὐλο- 

γεῖν ν. 588. Οἵ, ν. 510, 1108.--- ἴδρις, ἃ 4υο ἀϊδρις ν. 1080. --- ὡς μ. 
ἴδρις υἱ ὡς ϑρασύστομος ν. 1321, ΟἿ, 1381. ΒΘ. ἢ}. ϑ'γηέ. Ρ. 888. 

Ψ. 411. γυναικὸς διαέ ν. 1414. Ψναϊάθ ἱπιρτυδεπίοηι δῆς 6Χ- 

Ρεαϊέϊοπεπι ἂς εὐερία πὰ] 16 γ6 βυδοορίδηι εχ ϊυεί Η 6 γ0 ἃ. 1, 4. 

ν. 412. τάδε σϊγά τις βαύζει] Εα, ᾳυδδ πιοᾶο οχλυἱία 

βυπί, Βοροίαπέ επΐαι καθ σεγνα ποίϊοπεπὶ δηίθδ ΡῈὺ στένουσι ἀε.- 

εἱρπαίαπι, -- βαύζειν, Ἰδίγαγα, ἰμέθηδα νο06 5δερίυϑ οὔθρᾶῦο, τέ 

Ῥεῖβ. 18. δυςβάῦκτος ετΒ. ὅ14. ΟἿ. δὰ ν. δ52. 

ν. 412. φϑονερὸν ἄλγος] ἄοϊοῦ εχ ἰηνίἀΐα οτίυν ἐδοὶίθ 

ναιδίυν Αἰτγίϊβ. ὑφέρπειν νὶᾶθ ν, 248, γ ; 

“ΚΝ. 414. πρόδιεκου ρΡυϊποίρα! πὶ οὐίϊηθπέ Ἰοοὰπὶ ἰπ Ὄχογοοπᾶδ 

ἰυφί18. ᾿ 

ν. 410 --- 4117, ΑἸΙο5 να ἀἄδοοῦῖοῖ νἱγοϑ ΡΙΌΡΘ Τγο- 

απ ἴῃ ΒΟΡΌ]ΟΥΪ5 ον δέ βο]α πὶ Ἰν 0511] 6. 

ψ, 415. οἱ δ᾽] δυμπέ φαογαμι οἰποιθ5 ΓορΡοΙ Διο ΐαν ΘΟ ρδέϊ δ, τὰ 
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αιιοὰ ὀχ ἐν είαν ν, 390 --- 4] 4 : παι οἰΐαμι αὐ π6 ἰά φαΐ ἄάφιηα δον ἷ{, 

πὸ ἴῃ ραίγία βοροϊθηίαν ἢ αυΐθ ας πιδδηᾶιπι ογαί ἴπ (οΥγὰ ΟΜΕ 1, 

Θυρὶεχ μᾶος οὐρί(αἰο Ιαοίυπι ᾿ονοέ απέρα ἀεὶ δία (398); 11 

ἐχοϊίαν! ἐ ἰηντἀΐαηι, μᾶθς γεγὸ,) αυᾶθ πἰυ]0 ργανίου εϑί οἵ (εἰβίϊοι", 

"8 ἐπιρτϑοαί[οπθπι ντονοςεΐ, νοι θη οβέ. -- τεῖχος, ὃ ἐποίη- 

σαν ἐν τῇ Τροίᾳ. Βέλτιον δὲ αὐτῆς τῆς Τροίας τὸ τεῖχος εἰπεῖν. 

50. --- ϑῆκαε ἄς βερυϊοῦῖὶβ Ρεγβ. 405, ϑΌΡΡ]. 26. 

ν. 411. εὔμορφοι] τὸ δ᾽ εὔμι. πρὸς πλείονα οἴκτον προςέϑ η-- 

κεν. οι, Εχλϊθοπά αν οὐαί, φαυδη απ ἰογγας ΒΟΒ.}) ἢν 1115 ΒΟρυ ] οεἷ δ 

φοπίϊσειϊε Ὀοπαπι, ἰάδοψιια μΟ}}]1}5. δογιιμι, 4υἱ ἱυἱ ἰδεονεηΐί, ἱπάο- 

165 ἀδδίρπαπᾶα. Προηᾶάυπι ογαΐ ἄς μᾶς ἰδοίυγα πο δου μι ἄρ 

Βταία, χαὶ σαν πιῦπι ἱπ Ρδίγί ἔοι βορυϊοιαι ᾿ιδιιἃ πδοίΐ βυμπέ 

(εἴ, ν. 465): βεὰ δούὰπι οασβᾶ, αἰ} 5. οἰπὶ ΒΘΡΌΪΟΥ 8 ΒΟΥ ΠΟΥ ΟΣ 

δυχ ο θ6] 169. οαγοηᾶαπι ογαΐ, αυοὰ φυδηίὶ Γαοῦῖ ρυεί, υἱάε 5 εχ 

ΟΡ ΟΟΙ 8 Οεάΐρο σοΐϊοποο εὐ Αθβοῦν!. Ἐππι. 1607. ϑ5π ἱθίίυν 85 

ἰασπᾶσπι εταΐ, πα σοπιιυμὶ ᾿ΐς Οτδθοουιπι ἔμιη. οδΥ Βδὶ πι8 τἰνῖϑ 

ἔυπι Ργοί οβἰββὶ πιῖβ Βαρυ]ογὶβ ογτθαίογυπι ἷῃ Αἰνῖάαα ἰηνιάϊας αυϊά- 

φύδηι {γΓἰ ΘΓ θίαν ἃ ΒΥ Ἶ8. 

Υ. 418 -- 433. αταᾶνθβ ξαμῃΐ ἱπὔεμηβὶ οἷν πὶ ΒΟΙΤΠΟ195 Πας πιὶΐ- 

ΠῸ5 δχϑεϑοζδίϊομε {ϊπιοπᾶϊ, Εἰβέ πιῖθιξδ πηϑίυβ. π αὐἱὰ πι8]1 ΠΟ}}18 

δεοοϊδαί πεοεὲβ 1185 υἱέασαιη, ΕἸ πὶ Θμἷπ|.) ααἱ ἰηΐα5ί6 δὰ Γο! οἱ ἰδίεπι 

Ρευνεπὶί, μογάσπέ Εαγίαθ. ρου τί [ουἱβ Γυϊηιει. Νὰ ἀπαύδιη 85386-᾿ 

4ὐδὺ (ὰ]6 ἔαβίϊ οἰ απὶ ζογία παθ: αὐΐηδπι τηοθάϊοοῦ τ} οοπάϊίϊοὴα. 

υἱνεηάυπιὶ βἰΐ, πϑῃ 8 νἱοίοῦ,, ἃ παοιιΐπθ ΟΡΕΘΣΒ.15. 

ν᾿. 419. ϑεῦπιθ οἰνίυπε ἱπέθπβυβ ἔπ ρ Γθοδίϊοη ἑ 5, 4 ἃ πὶ 

Ρορυϊυβ τ δίαπι ἔδοϊέ, περοΐξΐαηι δον 1. τήνειν χρέος, ποτὶ 

βοίταμι δι ουΐὰ5. κοίνοιο, Ῥουῆσοτο, ἰάθηι ααοᾶὰ δἰϊουΐυβ υἷσθ δοθιο, 

οαᾶδθηι, χὰ ἰΠ|6. “Ῥοίεκίδέε ογπδίαπι εξβε. --- δημόχραντος ἀρά, 

υἱ δημοῤῥιφὴς λευσιμὸς ἀρά ν. 1582. δημόϑροος ἀριί ν. 1381. φή- 

(Ὁ δημόϑρους ν. 870, , 

ν. 420 5ᾳ. Εδδάθηι καπίοπίϊα ὑγανίι5 ἀἰοία Ὑ]εΡ, 843: μέριμνα 

δ᾽ ἀμφὶ πόλιν, ͵ ᾿ ὶ 

ν. 421. »υχτηρεφές τι, οαἸϊ αἰ ποβὶ δ᾽ᾳφα!ἅ, Οαϊκο ἄδ 

ὁοα]διμϊίαίε βαερίαβ ἀϊοία; ἀνήλιοε δνιόφοι Ὁ. ὅ3, υὐξ ἄχραντος 

ἰδ. 6ὅ; ἀθ δᾶ μοί βίαι. 4ὑᾶθ6 ἰαςϊίε μαϊδίωυγ,. Βιρμμ}]. 86. --- 59, 

«οἵ, 92 --- 91, (ὰ εἶς, υδὶ ἴδ. αὰὶ ἀσρτιιὶίαγ δ ποςίε, ἀϊοϊίατν 

ἀἁμαυρός, ἄϊστος ν. 426. 



1500 ΟσΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒ 

ν΄. 422. πολυχτόνος εἴ, ν. 608]. ᾿ᾶοπι φυοὰ πολυχαγὴς ν. 1991. 

ΤΓΟΪΔΠΌΓΙ. τη (08 ἱπίον οοογαπξ, ατὐδθοου πὶ Τ]ο5 πιοῖίΐ ἀθᾶ6. 

συπί Αἰγίάαο, Οἷ, ν, 82], ! 

ν΄. 428, ἄσκοπος Β6η51: δοίϊνο: ΠΟ ΟἸΡΔΠ5. ΠῸπ Ῥτονϊᾶαβ, 

αἵ Η πι. 1]. ΧΧΙΨΡ, 151 οἱ 186. 1α σχοπὸς ἂς φυτὰ [ονὶβ ΒΡ]. 38], 

6046. [πὶ ταϊαἷβ (γαρίοοτιιπι Ἰοοἷθ ἄσχοπον ἂἃ6 δεο υοᾶ οὐδουχαπι 

6βί νῈὶ ἱποχυβροοίδίυπι: ΟἸι. 816, ΞΟ». ΕἸ, 804. Αἱ. 21 οεἰί. 

ν. 424. χκελαιναί] εἴ, ΤΊυ. 911, 609: ΟἸι. 1049; Ἐπὶ. 

52, 852. --- ΕΟΓΙΔΥ πὶ ΠΟ 10 ΡΥΔΟΡΑΓ Δ δίαν ἄἀαβίρπδί0π6 ἐπιρνεςᾶ- 

(ἰομἶβ, ηαἰτι86 τδία ζαοϊομᾶα ορί ΕἾ1118: νᾶ Επὰπὶ. 417, ᾿Ωυΐ ἰπνίἀεέ 

δΒΙΙοαΐ, ορίαί οἱ ἀαπιπαπι: ἰην ϊα δαοία ἀβᾳὰ6 δὰ οὐΐαπι Θχοὶίδί ᾿πι- 

ΡΓΘοΔί ΟΣ. 6Π1, ἱπιρτοοδίϊομ 6 πὶ Ἐαχΐδα ἐἰβεϊομ απ στ απί. Β πὰ ν ΟΙῸ ΡΓΟ- 

θὺ8 ε8έ 16 ἤόπηο, οαΐ ἱηντάοηΐ χο] χαΐ, δαπὶ ἀοἔεπᾶσπέ βαροιῖ, πο 8 

δὐπὶ σοτθᾶϊ ρΡοββαμέ Ευγΐδα (ν, 1701. ἴα, 818 5841. ὅ50 544.) 

βὶ πη] ς γοτο ἐπι ρτο Δ] αυἱᾷὰ σοΟμ βου, ἃ ἅ115 ἀδβονία8 ἰταὔτίας 

δυθλίτῖο Σὺ 1 Π].. Ρῥιορίοια Ρουϊοαϊοβα εϑέ 14 σομπᾶϊϊο. αὐΐα γ8- 

Ἔδεβίπιθ ἰβ,, οαδ πΙΒῚ πιο αοπᾶμσηι εβϑί, ἱπίθργαμι 56 ἃ» οἴμμπὶ ἱπὶσ 

Ργουϊαίθ. οοπβοιναί (Εἶαπι. 822 εἰ 099). Ηδςεο δβυπί οᾶ6 βεπίεπί 86, 

αυδιυπιὶ χοϑροοία Βδυϊίο τα νἰνοσα οὐρὶξ ΟἸἸΟΥ 8.) αἱ ἃ πομιΐπθ βἱθὲ 

ἐν! ἀεαίαν . αὐ ποπιῃἷβ οὐϊαπὶ οἵ ἐπιργθοδίο 5ἰθὶ εἰπιθηᾶα 51, “ὦ 

χρόνῳ, ἰυβίο επιροτα ν. 12]. 

ν, 425. παλιντυχῆ]) οοῃνοῦβᾶ ζοτίαμβ υἱεπίοπι, ἰία τί οο0π- 

νεγβὰ ἴογίαμδ υἱαίατ, Αὐοιβδίϊν 18. 1ῖο δβρεοίαί δοσυβαί ἑν πὶ τυ χη-- 

ρύν, --τ τρεβᾷ βίου, οαυτϑὰ νίία6., υἱὐ τρίβειν βίον νἱίαπι ἃρ6Γθ. 

Β0Ρ}, ΕἸ. 002. 

ν΄, 428, ὑπερκότως] οὐπὶ ἱτᾶ οἶδ), 4υθπὶ ἀϊοεπίοπι δυᾶὶ- 

ΣΩ8.) υνἱ ξὺν χότῳ ν 418, Αοἴϊνο βΒ6η8ὰ ἀϊοίαπι ν, 184, --- κλύειν 

εὖ Ἰαυᾶανὶ (λέγειν εὖ Ἰαυᾶατθ ν, 409), υἱ χλύειν δικαίως Ἐππι. 480, 

χλ. ἄναλκις Ῥτοπι, 808, "Ξ 

ν. 429, ΕἸϊεϊίυν φηΐπι 061}}8 ἃ ΙοΥ9 ἔα ]π|ὲπ, [π- 

εἷρηΐβ εὐ δυδαχ ἄαίϊνὶ 88, 868 ἰπβία8. [Ἱπερὶοὶ οἱ ἐμβρί οἱ οπο 

δυυογπανΐ γῈ8 Ἰυπ Πα9 ἃ ΒΌΡΕΙΙΒ.) ΘΠ ΠΣ ΪΒ οί Οὐ ΘοΟσΤαπι σΟρἷ- 

{α{10, ΔῸ Ἰιασ ἐπβρθοίΐοιθ ἔὰπὶ δα χα αχβροοίαίαν (ϑυρρὶ. 144), 

{υπὶ μονα, υἱ ΤΊΟν, 4856: Ζεὺς νεμέτωρ᾽ ἐπίδον κοταίνων, εἔ 

Λεον. 819: ϑεῶν μή τις πρόσωθεν ὄμματος βάλον φϑόνος, Ὑίδο5 

ἐν} Σην άϊαπὶ οΧ Οοὐἱοὸ ἐϊνίηο [οι θη 6 ἢ), ν᾽ ἀοαβ Ῥνοπι, δδ0 ; ΤΥΡΙΝΟ - 

πι6η),) 4] ΤΟΥν ατὰ. ΟΧ ΟΟὨ] 5 Βρ]οηάογοηι ἔμ] χαγαί, ἐξ ὀμμάτων ἤστραω- 
ς 
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ὩΝΝ ἀοεγωπὸν σέλας : αἰϊαπιαὰθ οοὐ] ροίφβίαίοιν. Ῥνομι, 908: ἤἴρως 

ἄφυκτον ὄμμα προςδέρκοιτό με, Δρρηγοῖ οχ δὲ. ορἧίπις ἀϊοὶ μοββὸ 

Ἰονοπὶ 6ΟΧχ Οὐ] ἀοίϊοονο ἔα] 6... Ρμοΐοϑέ ἱδη) οὐΐα) ἀεὶ οὐου]ὶν 

ἀοίϊσονο, Εβί ᾿ὰθο αὐδδεία, αὐοᾶ ἐπί απ δι ν.,. 40. ΓἸ πλδὰ τ ΐ{-- 

4 Ιυρὶίον. ἀϊουμίασ οἷ Οὐὰ], βοᾷ βᾶπ ροοίΐοα. ΠΟη6. ΠιδίοΙ", 

4αδη β' ΟἸγηρὰπὶ σοπουΐίοτο ἀϊουσμίαν οἷα οὐ 1169 Ἰονίου πιοίϊ ἴῃς 

Ιοςο Πα 5. ᾿ 

ΨΥ, 421. ἄφϑονος, οὐδ ποπιο ἑηνὶΔοί, αὐ ἀφϑόνητος ν. 87|, 

ΑΠΝῚ ριογαπιαὰς ἄθ δὸ, αυοᾶ 5'μο ἰηνίἀΐα δυυμᾶάθ ργϑοεία, -- 

χρίνως εἰϊσο., ΡῬγδοἔοτο,, Βα 00}. 390, 

ν. 432. ΑἸίονα ἴογπιᾶ πολίποοϑος ν, 110. 

Υ,, 438, χατιδεῖν πῆμα Ῥετβ. 1038, ΗΝ ραν ον πο ποβδίγο 060 

δουϊβίυβ ἀορίσπαί ποι ἄθ μευ ρείσα οομαϊίίοπο, βεὰ ὅς 'ρβο ν]ἱοίο- 

τἷδα πιοπιθηίο αἴο. Νὰ υὑπηυσδηὶ ἃ νἱ(ᾶπη π 68 ΠῚ δϑρίοἶ πὶ, αἵ δ5[ΐ 

Υἱΐία υἱοί. 

τ΄. 334 - 440. Ηυπιοῦ ὅθ πυηΐΐο ἱρπὶβ Βραδοί (αν Ρδὺ τ} 6 η: 

πδϑοΐο ΨογῸ παἰνὰπὶ ἤΠᾶἅρὶ δ]ἑαυϊᾷ οἱ {γ 6} ἀ 1 1.) δὲ ἔγδὰ8 ᾿ᾶθ Ββὲΐ 

ἀϊνία. Ρυθυῖο, ἊΝ πονδᾶθ ταὶ σου σομἤᾶθνο οἵ ροβίθα πιαίατθ 

φοηίθη 181. Βεροί Βος πη] 6 πι; ογθάυϊδθ οπΐὰ βυπέξ πη] θυ 68, 

ΠΟα4Ι6 πᾶποΐ ΘΑΥ1ΠῚ ἢ 65. 

ν. 4138. ὧδε Βεαυεπίᾳ ἱπδηϊίίνο, αὐ οὕτω Επτ. ῬΠοοπ. 380. 

Οἵ, Βούτην. Ξγηί. 3862. φρενῶν κεκομμένος, πιοεπίς Ιδοξαϑ; 

τηθπίς οἀρίαξ, (8 νόου βεβλαμμένος αρυὰ ΤΠ ΘΟ σ πὶ ἃ πὶ ν. 223, ΒΤ. 

ν, 440, πυροῦσϑαι υὲ ϑερμαίνεσθαι. κεναῖσιν ἐλπίσιν ΒΟ ΡῚ!"» 

Αἱ, 418, Β 1, ᾿ 

χ΄. 441, λόγου, Γυπιοῦ 3. 

τὸ 442, γυναικὸς αἰχμή ΟἿι, 680,, παϑία του]ϊογὶβ9 ροίθηξία 

ΠΙᾺ] οτἰβ, (65 Δίααϑ8 τυϑὶδιΐοπον Πγα ) ἰτοπῖος ἀϊοία πὰ ἅς ᾿πιρ 6. }}}- 

(6 πη] ΟΡ, οαΐ σοπνϑηΐί ΓΘ ποη σορηϊία ργόυαγα 1ἃ αὐρᾶ ρμασεΐ 

τ δηΐθπ 46 Εαδνϊίογ αἴβοιϊί, Ε΄ 1, 

ν᾽, 444, ψαϊάὰς οπὶπὶ διοάμυ]υβ δι θἱία5Β πη ΐ185. πι|ὰὺ- 

ἰευτὶβ πιονοίαν οἰία πιαέξδίΐοπε, ὁ ϑῆλυς ὅρος, ἤπρθ8, 

υΐυδ 68. οομπίϊπθιξατ, ᾳυδο ογοαιαπίι οἱ εορί(αμέυγ ἃ ΠΙΌΪ ΕΥ̓ 6. 

ἐπινέμεσθαι πὶς εἴ ΠΠἰὸ ἀσβου, τὰ ἢΠῸς ἐγδηβίει τὶ, ΚΘ ΠΟ], ὁ 9ὴ- 

λυς ὅρος, ἤγουν περιφραστικῶς ἡ γυνή" ὡς ταὐτὸν γυναῖκα "εἰπεῖν 

καὺ ὅρον αὐτῆς ἐχϑεῖναι, Αυοἂ ποο μαηθ [δ] βιὰ πὶ, ποὺ οπμπΐηο να- 

ταπι: ἄς ἀεῆμϊίίοης δηΐηὶ ναὶ ἀοβογί ρίϊομα ποη οορὶίαπᾶσπι οβί, βοᾶ 
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ἂς ἀεβοτὶρίο ἥιιθ, ἀ ψιιο ὅρος Βοπιρεν ἀϊοί πὶ ἃ (γδοῖοῖβ. ΑἸ ον διὰ 

1 πὶ 5 σα ἢ οδί ΟΠ 6 πὶ ἃ ΡΝ] ΟΒΟΡ 5. δοοορὶί, Οὗ, ν, 1017. ᾿ 

ν, 446. κλέος, ἴαπια, ἰᾶᾷ ᾳιυοᾶ (ταἀ᾽ίατ, Γενέυν οἕ ρτδρᾶϊοα-- 

0. [Ια ν. 1028 εἰ 1218, [Τίαᾳ }ι. 1. ἀ6 πυμίϊο, απο πὶ πια οι ΡΥ 86- 

ἀϊοαν!. 6 σἹοτία ποηπῖβὶ ἴγ. 801. γυναικογήρυτον" τὸ φημιζό- 

μένον ἀγαϑὸν ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀνύπαρκτόν ἔστε καὶ ταχέως φϑει- 

ρόμενον οὖ; ἐπὶ πολὺ διαμένον. 5. 60]. 

Βοουπᾶο δορί βοάίο ν. 4417 -- 638, Ἔχ} ἱθοίαν δἄνθπίαβ Ργ86- 

ἐ0}} 85) 41} σργίϊονο5. ἔδοϊἑ νϑυᾶ 6556 παπίϊαία ρον {Ππᾷ ἴαςὶ5. βί σπαιτι. 

115. δὐοναίβ ἀδβου θα πίαν πηο]θϑίϊαθ, φαΐθὰβ γεχαίαβ βὶέ Ἔχεγοϊέαϑ, 

ΠΠΠηΟ ΠΗ] Βα ρεγΓδίδϑ  βρ]θμάονο υἱοίοτίδθ, Βοβροπᾶθδέ παπίϊθ, ααΐ 

Δξδμιε ΠΟ ἢΐβΒ δάνεμίαπι Ὀγδράϊχιέ, ΟἸ γίδοπιποβίτα, βἄδπι μΐ6 561- 

ψδΐαηι συ! απ] 6. 6 γτϑᾶϊία. οὐπίαρβ. Ἔχ] 6 η5. Ουοᾶ ἄδθ. 5010 

Αρδιπθμλοπα ἀϊχεναί ΡΙᾶΘΟΟ, εοἰιογαβ αὐδοιϊέ ἀ6 ΔΙδποῖδο, Ηαμπο 

{ΕὙ ΓΙ} (απηραϑίαίθ, εχ πὰ ἰρβὶ νἱχ δνδβογίπέ, αὐγαρέαπι 6556 16 

μᾶγγαΐ, δαπιαα ῬΘΙ6Υ ἃς Β6 ἴρ508 8 {118 δειναΐαηι εἴ πιοὸχ τϑᾶϊΐ- 

ἔσΓυῃ 0556 ΒραΓζδΐ, 

ν, 441 -- 408. ΜΟΧ δορηοβοθηλ8, αἰγαπι να παηίίανουνϊέ 

ἔαρ β ΒΙ 51) 8. ἄἀροθρενῖί π08; δοσοὰϊξ δπΐμι ἃ ᾿ἰΐοτθ ρσᾶθοο, ααΐ 

ΟΠ 5’5185.0 Β60ἃ ν6ι}}}8 ΠῸΒ. ΘΕΓίΐ ΟΥ̓ 68 γεᾶᾶοί, δυέ 46 Ἰαείᾳ 6 --- 

ΔΙ (ΟΥ̓Δ ΠῚ 1101} ΠΙΘΠΊΟΤΌ, 

ν. 448, παράλλαγάς] παυπίϊαμι Δ11} ἂν ἃ]10 ἐγδάϊί τ, --ς 

Τοίυτη 5'ριΐ ἀδηαϊ ποσοίϊα αὶ σομπ οί αίαν θυ ἢ πιὰ πὶ ΘΧΟΘ 15. δ 0)}-- 

ΒΟΥ ν )} 148 ἴθοοβ. Ρμοβ[{15 (φρυκτωριῶν), ἀοίμ 4 δοθυνβ ΠΡ ΟΥ̓ πὶ) 4υἷ- 

"»ὰ8 ἰζη85 δχοϊίδι δηίαν (πϑοῦολ: ἀθιΐφαα ἔδο 8... αὐᾶθ ἱρ 55 ΤᾺ 

υἱβγ αὐ ἰχηθῖὶ εοοποίΐροιθηξ, δαιμηονου δι ία. 5ση 1. Ψιδοίυτν 

Ἰιοσ γί Ποϊοβία5. δχοορί(αία. [ἢ Δ}118. Ἰοοἶβ. ΟΠ] να πί αι" ἕασρ8..). ἴῃ 

115. ἱποο ἀεθ)αηίαν δοουνὶ, ἴῃ αἰγίξηαια ἱρὴ ἷβ παπίϊα ν Γογοθδΐ, 

ν΄. 401. χατάσκιος κλάδοις, αὐ ϑαρρ!. 854. ΟἿἉ, 1". 050. 

ν΄, 453, Ρια]νῖβ 11 {ταἰογ.) υἱ λιγνὺς χάσις πυρὸς Το}, 494. 

Βομδ ρΡυΐνὶ αἰοίαν ξύνουρος υἱοί, αυἱὰ 101 οδί γμυϊνῖδ.,. οὶ ἀε- 

φἰἶί Τα(ἰ Πα μϊον, το διψέα χόνις, αὐ 5 ΟΡ]"» Δμί, 240, 429. ΒΟΤΗ. 

ἘΠ }}15. νἱοϊηΐα οἵ ν, 1568. -τ Θυδοβίνοναμί τ ουρτοί6 8, αυοπιοῦο 

ΡυΪνὶ 5. ἃ] ααἃ ἄθ οὐδίίοο ἃ μυδθοομθ προ ηα (οϑίατγὶ μοβϑὶἕ, οἵ 

᾿ν οι οΥααΐ 0. ἴῃ φο]ον (6. αὐνοιϊοηΐ 8. μα ]νούθια βυδοϊίαίο, αὐδο 

μ"νομα οὐ ἐπ θέν, 4α πιὰ αἸτ αι Ιομίο διδᾶὰ οδὐπὶ δούοάογο οχϑροοίδη- 

ἄμμι οϑ8εί, [)6 Ιρμΐο νοὶ οἰίο δοςρά "π{15 ρυωᾶα βαορίιβ μιοαϊδιίαν, 
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γοίογοα, Δ ποὺ Ἰοσθ πὸ ἄδ Ἰδείο, βοὰ ὧἄθ σουῦ!ίο νηί, να "νὸ- 

πὸ (ν, 456) κβἶνε ἰηΐαυϑίο (4017), ἀϊείίυν: σον αἀϊηδ γΘΓῸ ΟΧ 

ΓΟ ΟΣ ΠΥ] σοπἰδοίατο ποῦϊο ροίοναί, Πα 6 Ἰὰς εν {6 ἴα δι εἴ 

ΟχΘοίο ρΡεγβροχὶς ὙΥ ΘΙ δα ΘΓ 5. ΟΡρΡΟπΐ μυ νούσων απο; ΟΧ ΡυΪν ΓΟ 

αδηὶ δχοϊία ἰη {6]]Πργοὸ δὺπὶ ΠΟΙ 10 ἸΙοθΟ βίαγθ, τ ἰσποπὶ δοσθη.- 

ὧδ, βεὰ δοουσγοῦο, τἰᾧ{(ἈΦ γου θ᾽ ΠῸΒ ΘΟΙ ΠΟΥ 6 5. δοῖαί, --ο Ργομαίυν 

Ἰοσ ἃ1ἴο Ἰοσο, υἱὲ 'ρ56 μα νὶβ ἀϊοϊίυν σουίας οἱ οἸδ τ 8. απ 15, 11- 

«οἰ πιυίμ5, ἄναυδος, σαφής, ἔτυμος ἄγγελος ΤΊ, 85, Πα πιχηῖΐο- 

Βίι:5 ἦ|16 πυπίϊι5 ἀσβίσαΐ δοοοάσυα παμπίϊα μι. φαΐ παι ἰΓο 5.5 νυ ΐβ 

ἀϊοίατιβ. ἰέ, 

ν΄ 454, σοὶ Ββροεοίαί οΥδίϊοποπι οἰουΐ, ορίμΐοδὶ γορίηδθ δᾶ- 

νογβαίαπι, Βιενίυβ αἀϊεΐαπι το: αἵ ἔα νο]υΐϊδίϊ. Αορτθ δεΐμ ἤθε 

Τορίηα αὐυδδ πιοᾶο αὐᾶϊν!ς ἃ οἰιοτῸ (οἴ. ν. δ406 --- 550). -- φλὸξ 

ὕλης δρείέας, ἱποεπᾶϊαπι νας ᾿Ἰποπίδπδθ, ἱπίο!]! ρει άπ νἱἀοίυν 

ἄθ ἱρηὶ ἔογτίς Γοτίαπα ἴῃ Βα] δχοτίο. οίεταί οπίηὶ οος αν! ἴπὰ 

{411} σᾶ ρΡοεὶίαπι ἔαΐϊββα ΠΠ|απὶ ἔγαπᾶάθπι ἀἰν᾽ παπὶ,) 4ὰᾶς ΓΔΠ1ὰχ 5ρ8- 

ουϊαίον! κ᾽ σα) ΡΟΥΘ 556. 

ν. 456. τὸ χαίρειν» μᾶλλον ἐχβάξει] δπιρ] 5. ̓ αοί {1 ἀπὶ 

οπαπίαυϊέ, ἃ, ααοά, (αὶ 'ρδὲ ἔχ πὶ ΠΟ} 5 Ἰδείαπι οβέ, ἔαβὶ5 δχΠῖς 

νευὶέ, 

ν. 458, Βεπα εᾶ, 4ᾶθ πὰπὸ δυάΐεπᾶα δυηξ, δἀδαμπίαν 115, 

ᾳφυβα ἔδαξίο βῖσπο ἀρρδιαουαηΐ. - 

ν. 459 5Ξᾳ. Οαυϊ αἰΐα ορίαξ εἰναι, 'ἴρ56 ἔγιυσίβ ἰηβαπίαθ βαδθ 

Ρεγεὶρίαί, χαρποῦοϑαίξ τινος, ἔναοίαξ, ταὶ ρεγεΐρογα, Ργοπι, 886]. 

ΤΗΕν. ὅ98, κχαρποῦν οἵ ἐχχαρπίζεσϑαν [τΓαοίαπι ργοοΡθαγο, ΡῸΓ5. 

821, Τπεὺ, 601, Ὠεΐεμπαϊξ βαξθ ΟΠ Οὐ 5 [8 ΨΘΓΌΪΒ οοηΐτα ἃ φυοᾶ 

δοουβαίϊοπῖβ ἱποδέ ἴῃ ογαίίοηθ γοσίπαθ, ἀαὰπιὶ ΡἰΘΓ ὨΠΙ 416 Βοπιΐπεβ᾿ 

ΒῊΪη5 ορίοηΐ 6ἃ. 486 ΒΙΪΠῈ5 στ άπ. 

ν. 401. Πιρτοάϊαγ ρύᾶθοο ΤΑΙ Υθ᾽ὰ5. υὧἕ ἴπ ἱπᾶϊοα εἕ ἀῦρὰσ 

μιοπίο ἀοεξι χπδίαπι οξί, 1 ]55Ὸ5 ἃ ΑΡδΠΊΘΠΠΟ 6, 4υἱ πιοῦο ἴῃ ἰΐ- 

(οἵα δἄνοιεγαί, πυηίϊ δία 118 ἜσθῚ ΑΓΡΕΣ 6556 ΓΘΡΘΠ, 

Ψ,. 40] --- 495, Ποοΐθιο ἰαηᾶάεπι ἅππὸ ἴῃ Ρδί 8 1] ΓΟΡΟΥΒῸ5 1ᾶ 

καϊίθων. δὐϊρίβοατ,, δ ἴὰ μαία!Ἱ βοΐ βϑρυϊογαπι ἱπνθηΐαηι, [ΠςΔ4ὰ6 

ΒαΙαΐο οΥγᾶπι. Βοΐθ, Ι͂Όν 6 η}. ΔΡΟΙΠ 6. πὰπο αἰ δὶ ΕΧ δᾶνετς- 

βαγῖο βεγνδίογοιη ἄθηιο δοίη: ΟΠ οβα 6 ᾿σἀογαπι ἀθο5, οἵ ἴῃ 115 

Μετγοσγία ΡΥΓΔΘΟΘΘη, οἵ Πποῖοθδβ, 40 θη Υ  ἴαπὶ Γεοϊρίαπέ 

Ἔχογεϊίαβ γεϊφαΐαβ, ϑαϊαία δεᾶος τορὶβ οὐ οἷὰ5 πα πιϊαἶδι5.) φᾶς 
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Ιαείς τϑοϊρίαπί τοροπὶ, ηαΐ νἱοίον τοᾶϊί, νἱπάςχ Ὑγοΐαθ,) ουΐὰβ 50- 

1ὰπὶ ναβίαν"ξ, οὐΐὰ8 ἀΓὰΒ. δυο υάϊ 7, οαΐὰ8 ἰῃσοαΒ Θχβίϊπχὶΐ; Βα πη Ὸ 

ἀΐρηὰβ ΠΟΠΟγΘ. αὐἷα ἰπκ 5 πλπὶ ἄς Ῥαυάα οπιηΐθαϑαιιθ Ῥυϊατηα δ 

γνἱηδ᾽οίαπι Βα π)5ὶ (9. (πὶ τοουρογδία ΠῚ 6] πᾶ, ἔπη οὐοσξᾶ ὑὐ6., 

ν. 408. Εὶ πι 115 αὑᾶὯ8 βΒῃοιανὶ, α1δ8 πΠ|6 ἄδσορε- 

Τυπί, ὑπαϊ δάκδρΡάί: 85. 

Ὑ, 406. μετέχειν" μέρος χρατῆορος ΟἹ". 29]. 

ν. 406. Τεῖτὰ οἱ Ἰὰχ βο!}5 βαϊυίαίαο, αὐ ἔετγτα εἴ οοϑῖαπι Ῥϑῃ9, 

499. [1,δοιἰ{|8πὶ ἀθ 50118 Ἰυδὲ. 4ὺυἃ πῃ μαίνϊα ίοττα ἔγασπᾶσπι 65:) 

υ1Δ6 ν, δ83. μὰ 

Ὑ. 409. δεδιπαπᾶγο ἔειτα Τγοίοα ἀεβίσπδίυν., υἕ ν, 1080, ΟἹ. 

360. Εύυπι. 398, 

Υ. 4τὸθ. ἐπαγώνεος  ᾿αὔϊινδηβ πὶ οοτγίαπιϊ πὶ 5 Ια ἄοτιΠΙ, 

ποῦ 410} ἀγώνιος νοὶ ἐναγώνιος. ΝΙΝΗ εϑέ ἀπαγώνεος, οὐΐὰβ ἰπ- 

{ογρ τ δ ίο 10} ΘΗ] ἀπόμαχος ΠΟΠῚ ΠΟ 18 οβέ 56]}0} 1884: ΡΥοἴθοίο πο θ6- 

εοὲ Δρο]]ΐμθπι ἀνεγίεγα ἀγῶνα, βοᾷ ἴρβε δέ 1υρί(ϑγ οαπὶ Δίου οαγίο 

βΒυηί αἱ ἀιῴρρει, 41 ἰῃ σογίαπιϊ 5 Πα οὐ απιὶ ν] οἰοτ πὶ ἀθοου πα ηΐ, 

υϊθὺ5 αὐάίίυν Ναρίαηαϑ ΞαρΡΡ]. 189, 209 --- 22], Νεϑῆιε αἂ 50- 

105 ἸυὍο05 Ταβριοῖί ΒΟΥΌΤΙ ΠΉΠΙΠῈ5, 86 δα οὐηΐα ποροίϊα, πὶ 4115 

αἰϊαυϊα ςοναίητ, ΝΌΠῸ5. νογῸ ἄδυβ Ἰδοὺ πιαρὶβ οανδί 4πᾶλ ΔΙοι- 

ουτγί5, οαΐυ8 ΟΠΊἷΠΟ δδέ ΠΠῸ8 ΘΟ ρΡαΥπαϊΐ εἵἱ σοπϊαῃροηᾶϊ δ 

4υᾶς ἀϊδίαπί νοὶ δἰνὴ ᾿ηνίεθηι Ορροϑβὶία βιπί. ΑΡρε]δηί ας ἐμα-- 

γώνιον ΑΘΒΟΙΎΠΒ. ἔν, 81ὅ (401), Ρ ᾽α ἃ, Ργΐ|. 11,10. ἀγώνιον [5{Π|π|, 

1. 60. ὃς ἀγῶνας ἔχει ΟἹ. ΥἹΙ, τ9, 

Υν. 418. χηρύκων σέβας] 4ιδη ναπουπδηίαν Ῥυδθοομ68: υέ 

σέβας ἀστῶν, αυοᾶ τονογοπίαν εἶνοπ,), ἔπη. 690, πᾶσι τοῖς ἐχεῦ σέ- 

βας ὅον»Π. ΕἸ. 085, Ριορίεγοα έθγουνι! ἀἰϊσαπίαν 6586. ΡΥΆΘΟΟΠ 68 

Ἐπ. ΌΡΡΙ, 121. υογῦπι πλ}18 086 πομοῖαΐ Πυρὶίοι Εἰ ΠῚ, 92, 

Μογουγαπι ΡΓΔΘΟΟΙΪΒ. ρδίγοπ ἰ (οΥγὰ μούοουα νἱ ἂς ϑαρΡΡὈ]. 920, 

ν. 414. εὖ τ᾿ ἔπεμψεν, εὖ τε δεξάοϑω ϑαρρ], 219. --τ Ηδοτοοβ 

ἱπνοραίοβ νἱὰς εἴδη ϑαρρ]. 20. Θ᾿ οβουνοΥ απὶ τοροχδαίυν Β οὐ Αἰ α5, 

κοὰ ἀοοὶρημηίαῦ ΟΠμ65. ΑΥὐρίνογαμι τορο5. )διιηΐ, Ῥοιβοὶ, Ῥοϊορὶϑ 

Ροβίον!. 

Ὑ, 417, ϑῶκχοιν 561186 τορὶβ. δ τορίπαθ οἵ, νυ. 33ῦ, - Φ-Ἢὀοδαί- 

μονες ἁ ντήλιουν οἱ εἰς ἀνατολὴν ὁρῶντες, 56 0}, 1ἃ αὐυοὰ μτ0- 

Μαίυν Ἰοοο ΟΡ ΟΟ 18. Αἱ, 80ὅ; οὗ δ᾽ ἑσπέρους ἀγκῶνας, οἱ ὁ᾽ 

ἀνιηλίους,. »Ὲ Δοάϊαϊη ρανίίοῦ δ (ρπρ]οσ μι [Ο1 65. γΟΥΒι18. ΟΥ̓ ΘΗ ΐοπὶ 
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βοΐοιπ οὐδηΐ σοηνοῖβδο, υἱὐ θΥΐ πα βίαι ηὶ Ιᾳχ ἐπίογπίαν τηδίη {1 πα. 

Ἑαάει τγαίΐομς δοῦοβ Ἰον8 ἴῃ ΟἸγηρο σοπρίγιοία. οσορίίαί ἢ ὁ ᾿ὶ 6- 

Τὰν 1Π.|11, 48, Δηίο δρᾶοβ μοβίίαο ογαπί ἱμιᾶρίο 8. ἀθογα.,),. αἴ108 

βοάφηι γοσανο αἰχὶε ΕΠανὶ ρίἀο8: ἀντήλιον ϑεοὶ οἱ πρὸ τῶν πυλῶν 

ἐδουμένοι" Εὐρ. Μελεαγρῷ. ΔΟΒΟΝΎ 5. αἰ προστατηρίους ΤΊ, 

445, Οἵ. δορὶν. Τιν 209. ΕἸ. 081. -- ΨῸχ ἀντήλιος οομιροβίία αἱ 

ἀπηλιώτης. 

ν. 418. τοισίδε] δειχτιχῶς ἄθ (οπροτο: πὸ, τ δἰὲ 

ἂς Ἰοοο. 

ΨΥ, 419, κόσμῳ] χατὰ κόσμον, κχατὰ τάξιν. ἨΕΒΥ Ο].. -- 

πολλῷ χρόνῳ, γμοβί Ιοπριμι ἰδπιραβ. αὐ μαχρῷ χρύνῳ 5 ΟΡ]. ΕἸ, 

1218. Ἰιοπρο ἰδμροῖα οβί ἐν πολλῷ χρόνω ν. 5809, 5068, 

Ὑ, 480. Ποὺβ Ἰιομιΐποβαὰθ ἃυβοηίία γορὶβ σομίτγ βϑέανογαί, υἱτο8- 

46 τοαϊί8 ἜΧἢΠ αγαί αγΓ8. οὐ αΐ. ΒῸΟΗῦΎ,. 

ν. 484, μαχέλλη] δον}. πο. ἔγ, 167.: χρυσῇ μακέλλὴ Ζη- 

γὸς ἐξαναστραφὴ. -α μαχέλη Η 68. Ορρ. 408. ΒΌΟΤΗ. οσπάϑῃ. 

5 οἰνο], 

ν᾽, 485. Ιἄδμὶ ἴεγα ὐουβαβ ΡΘΥβ. 811.: βωμοὶ δ᾽ ἄϊΐστοι δαιμό-- 

νῶν ϑ᾽ ἱδρύματα, Ρεγβαγαμι Ἔχ] 6 π8. ἱπιρ᾿οίδίεμη. Βδβρίοἷί μοεία 

ἬἼος ποβίγο οᾷἃ αυᾶ6 πιοπυϊΐ ΟἸ γίδοπποβϑίγα συ. ὅ14.,) αυογαὰπι π8]- 

Ιαΐὰ Οσγδοςοβ ναι 556. ΟΣ Ἀ ΠῚ ΘΘΥΓΠ ΠΊῸΞ, 

ν. 481. ζευχτήριον] Οἴν. ν. 124. ΄ 

ν. 489 5ᾳ. τέεσϑαι -- Πάρις γά 91 Ψὶδο5 ΠΟΠΟΥΙΘπὶ βαπ|- 

ταῦτ πη 60 ρΡοβίίαπι, φιοά νἱπάϊοαπι βατηβιί Αρβδηιθπῖπο. Ατοίββί πα 

ἐυποία εβϑέ ποίϊο νἱπαϊοίαθ σὰπὶ ΠΌΠΟΙ, ἱᾷὰ αυοᾶ ἰρβ8 οβίεμδυπέ 

γνοσδυϊα ατδᾶθοᾶ. , 

ν΄. 490. ἀπὸ κοινοῦ τὸ οὔτε ληπτέον χαὶ εἰς τὸ Πάρις" συνυ- 

παχούεται γὰρ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου. Τίᾳ Ρ᾽ π ἃ. Ργά ΠΝ. ΨἹ, 48. ΞΤΑΝΙ,. 

Οἱ. Πίββεμ, εἰ νἱάς δὰ ν. 190. ---ὀ συντελὴς ἀϊείυμπι ν᾽ ἀείαν 

ΡΙῸ ὑπίνοιβδ. υὐ ΤΊ. 203. ΑἸΙ: οὐρᾶς ραγίϊοαρδν 

ν. 491. δρᾶμα τοῦ πάϑου-ς] Οἵ. ν. 1480. 6". 313. 
ν. 493. ῥύσιον, φταρᾶα. Ργορυὶβθ ἄβ ρίρποιβ 60, ᾳυοᾶ νἱ οο- 

ΟΠ ραρδέ αἰϊαᾳαῖκ,., αἱ 80. Δίετο ᾿δθβὰβ εΕδέ, υὐ πος ΡῬΐβμοσα γοβίϊία- 

«ἰομεηι αχὶρ δΐς, 

ν, 494, αὐτόχϑον᾽)] σὰ πὶ ἴρ88 ἐουτᾶ, υἱ αὐτότοχον ν. 

121, -- ἔϑρισεν, ναϑίαν!έ, ἀειμοβδαϊί,. δέδη], ἐϑέρισεν, 

ἔκειρε 5.01.0], ἀπέϑριξε τρίχας ἘΞὼτ, Οἵ, 128, 1(α ἀπέκειρε Ρετ5, 921. 
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ν. 405, δεπλὰ] ίαπι Ηεΐϊοπα δηνΐβαα, ἔσπι αὐῦο μονα! δ, --- 

ἁμάρτιον, τὸν μιοϑὸν τῆς ἁμαρτίας. 5 ΟἾ.01, Εἰδᾶθῃι νοχ 1"8γβ. 616. 

ψῇὰρίυν ποῖ αἰδονγο ἃ» ἁκαρτία. 

ν. 490 --- 808, βαῖνε, ριᾶθοῦ δχεγοϊίιϑ, πο ἡ» Κ'84η6 βδῖνεο 

ΒαΠΙ πᾶ ἰδοίϊ(ἴα, αυὰ π6 πιογίοηι αὐυΐάοιη ἔυρίο.Γ -α Απ μαίχίαθ 

ΔΙΠΟΥ (6 νεχαίξ --- 1 Ἰαογί μϊ85. Τὰ πάη ΡΓΡᾶ6 σδιυᾶϊΐο. ἐς --- Ναπὶι 

απο ἸΙαδίαηι ἰῃἔονευδ 5 του ὁ -τ ,» υοπημοᾶο Ιοῦ ᾿η.6}}}- 

ξαηιξ - Βαξροηᾶοί 5 ΔΠΊΟΥ ποΟϑίγο. --- »)γλ ΓΓααὰ6 μαίτία ὅ621- 

ἀοτγαραΐί ἀοκ᾽ ἀογδηίθπι δχογοϊίαηι ἐς --- [Π{ κδορίβϑηθ ΡΥΔ6. π|06- 

ΤΟΥ͂Θ ΠΡ ΘΙ ΒΟΘΥ ΘΠ), --τ οὐ (ἀμ ίοροια ἔθ βο] ει αυαηΐ γ6 5 ἜΧοσ- 

οἰίυ δ" -- 6 μϑυϊομ]οβὶβ τ 5 ἔδοθίθ σοπβασνὶ, το ἡ ἾΝαιη αὐἱὰ 

τηδίαϊκίϊ, ααὰπι αὐ εββαπέ ρυϊποῖρεβ: "9! παῖ ὅδπ, ἰᾶ αυοὰ πυπς ἕα 

αἰχ ϑίῖ, πιοτίθπι πλ1|ι} ορίανὶ, --α. Θὰ τδίϊομβ ἀϊδίγι θα θμαλ σῃπί λιῖ 

νΘΙΒ.8., νἱᾶθ δᾶ ν, 242. 

ν. 491. ἀντειπεῖν Ῥτοπι, 5]. --- ϑαίϊ5 δάμπιιο νυἱχὶ, αὐὰπὶ μοσ 

εαυᾶϊαπι οὐΐ᾽ηαΐ , ποαὰς δἰἰᾳυϊὰ σοηίγα ἄϊσαμι., δῖ ἴδηι οὐϊίαπι αἰἑ. 

ἀεδοούμαμί, ΟἿ. ν. 1526. ἱ 

ν. 498. ἐγύμνασεν δοτίβέυβ ἄθ (επιροῦα αυοὰ νἱχ Ρτδε- 

{οἰ ) υὐν. 3256. Νέδα δῃΐπὶ ἄθ Ἰομρο 1110.) ᾳυαρθᾶ δ Ττγοίΐαμι 1116 

Βϑιδὶί, ἄἀοβίἀουϊο, ἄϊοὶ ροίοβί δοιυϊβίι, δἵ ἀ6 1185, αὰδ6 ππης ἢιιπέ, 

οὐληΐα ἀϊουμίαι,,) αὰᾶ6 ρΡγαθοθάπηξ εἴ αὰ86 βΒεφαχπίυγσ. Ναμο φιαῆὶ 

δία νοχαΐί δ), αὐ πα πιοτίθῃι ᾳυϊᾶθηι πιοίυαα! εὐ ρῖᾶβ μαυᾶϊο 

Ἰδογῖπιαβ ἔπ δαί, 

ν΄, ὅ00. ἐπήβολος; «αἱ «]ίον! αἄπιονοΐ δ᾽ϊψυϊᾶ, πος ἴσο πιοΥ- 

θη : ̓Ἰπθηΐθηὶ τοὶ Ριοπὶ, 444, «-ῆ-- νόσος ἅ6 οπιμὶ ἱπῆνμαίθ,, νἱ δ 

αὦ 182. -- ἠ Ναὶ πον βίϊβ νὸβ ἱπίυ] 586 πο Ἰδοϑίυπι 

μοῦ ὰ πὶ 

ν΄, 5604, ἁμαυρῶς φρενὸς ἄς Ἰαοία {γἰ5(15βῖπιο ΟἿ, 157. 

ἦν, ὅδ05. στρατὸς ΗἾ}}1 6556 ρΡοίοϑί πὶϑὶ οχογοϊίαβ, νὰ ὶ ΡΟΡυ 5 ἡ 

41 γᾶ ϑοίογα μοίεδέ, υὐ ομᾶς οχογοϊίαβ δεγνίαπαβ, ἔία δηΐηὶ 

ΞΟΡ". ΕἸ, 143, ἀθ ροόορυϊο Ἰυἄοςκ βρϑοίαηίθ, Ιίδαὰθ ἂς βϑηθ8, αὐὶ 

ἄοσηι! πηδηβεγδηί, αἱ 5011 ογᾶπί μαίιϊας συϑίοδοβ, [(8. υἱ εἶπ νῖσθ 

Ἰοφυδπίαν (ν, δὃ038. τήνδε γῆν, ν. ὅ04. μ᾽ ἀναστένειν»), ἄϊοία 6586 

μη μΡοίεβέ Ἰιᾶθς νοΟΧχ, 868 ποῃιηΐδὶ ἄς Ὄχογοῖία Ὑγοΐδηι Ρῥτγοϊεοίο, 

Ηαυῖΐς ἱπ οορ᾿τίδί! μα 5. δοιὰ ἢΠογα ἢν ἰαπσί5 οί {16 ποῖον οὐΐο- 

Ἐὰ8. εἴ {γἰβε 1008; ΠΙΟΟΡΟΥ 6 πὶ Φἢ ΠῚ 115. νουθὶ5 ἀσβίσαί ρύᾶθοο, εἰ 

μιϊίαν,, φυοὰ 6εο (ἀμαυρὰς φρενὸς) ορρεοδβὶ ἔχουῖπε δειιοϑ, Τ᾽ δάς 
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οπἷπι αἰ ἴεγέ εἶσ δοηβὰβ ἃ ἀδβίδουΐο, ἢΠοαὰθ ρσοηιἑέα ἰηἴδιιπία μοί 8 

δἀοθαπέιυν οπΐηδ, ΟἸιοτὰβ γνοτὸ οορίίαί ἂθ ἀυμ]ῖοῖ ροτγίςϊο, αἰοὰ 

Βυυϊογδηξ Αἰ δα οὐπὶ Ἔχογοϊία , ΔΙ ίοσῸ ἰπ ἱρὰ δχροαϊϊομθ, 4086 

ΠῸΠ 5'πὸ οΥὐἰτηΐηθ οὐᾶΐ βυβοορία, δΔ᾽ίοτο ἀοηιΐ, οἱ πὸ ἀϊπουτάϊα 

νείυδία 5υδβοϊ(ατείαν, , ΡῬτορίου ἰάθηι ᾿Παἃ ᾿Βο Ια. πιοίαοιἄαπι οὐαί, 

Ηΐν οορὶίδίϊου νὰ5 ἀδρυλθαίασ οἰ δ Π8., πο ἴδιο. Ρ}]} 66 

οδ5 ΟἸΠ65 Ργοῆίεν: δυᾶευαί. Οαύπὶ ἰᾶπὶ ἰηίοιτοσαγοί ρτᾶθοο, πὺ πὶ 

ἦπ δρβοπίϊα γοραπι ᾿ηεία ον ἀπορίαι; τοροίϊς οἴου πιο ]6 801 5851- 

τυδπι Βἰΐ ἔυΐβδα υἱίδπι Οὗ ἴα πη Θί ἢ}. ΘῈ 6}, Π6 φυϊὰ ἰπ81- 

ἀΐαταπι Ραγαγοίυγ γοαίθυϑ. Βοργοιθηαϊ ἀεϊηἶθ ρύᾶθοο Ἰιᾶπο {εῖ- 

δίτἰᾶπὶ πιομπδίᾳυς οπιηΐα (δ|18 ἡ σ 6586 Οὐ] ν᾽ βοο ἀα, φαὰπὶ 50 ]16η- 

αἰάϊπδίια ματαία εἷξ υἱοίογία. ϑὅδηθ δηΐῃὶ ΠΙΟΪΘβ(118 ναχαί Π 6556 

εἰΐαπι, Ἔχογοϊ (απ, πὰης τογῸ μὰπς δογαπὶ οπιπΐαπι ἴπ μᾶς ᾿Ιαοί εἶα 

ε886 οἰ] ία, --- στύγος, ᾳυυᾶ οἀϊοβαμι δβέ δἕ ἀείθβία!δ ν. 10. 

Οἱ. 991, 1028. Εὐπηι. 644. Τίιεν. 658. 

ν. δ06. Ταοροπᾶθππι 6586 δυΐ Ἰοᾳυοπᾶα δᾶ. αὐὑδ6 ἔδηρυ5 ἔοι, 

Ργυδεοπίὶ μομἱπὶ., δαορίυβ ἀοοεί ροεία: Οι, ὅ82., υπι. 218., ΤΠ, 

619... ϑυρρ!. 2038. Θυὰπὶ γεγο δηΐθα ᾿υενα ἄθ μἷβ γεθυβ, ἄθ μειΐτ' 

σΌΪο ἀϊξοογάϊαα ἀοπιοβίϊσαθ, ἴπ ΡΥ σδηίίοο ἀἰχουϊί ΟΠ ΟΥα5., ΠῈΠ6 

διαυϊὰ δᾶβιί πθοθββ6 δϑέ, οὐχ δσεπᾶμππι Ρυίεί. Αἀεϑί τεσῖπᾶ, 408 

Ῥγαθϑεηίθ Ἅσμουὺβ ᾶθο ΟΧ]θαγα πϑαυϊί, αὐυοηΐαᾶπι οΥΐα δϑβέ 4086. 

ἄδμι πῃ οδὴι βυβρὶοῖο. αἀδα ααὰηὶ Βεουμᾶρ εἀπίϊσο δάδϑεοί, πἾ}}} 

ἂς πᾶς γα ἴῃ εο ἀϊοίυπι 6βέ, εἶβὶ 1ενἰϑβίπηα πιεπίϊο χαὲ τῶνδ᾽ ὑπερ- 
" 

βατώτερα ν. 8394. 

ν. 808. τὸ σό:] τὸ εἰρημένον ὑπὸ σοῦ, τὸ τεϑνάναι ςείί, ν 

Α91, Ἑοᾶεπι βεηβὰὰ τὸ σύν δ ορ]}ιν. Αἱ. 99, Ρ]δί. Βορ]ῖδέ, Ρ. 233, 

ΒΟΤΗ. σείογαπι δἰἰίου ἄς δὲ ἶρβδο ἀϊοίυπι μος ἐπί! ]ρὶξ ἘΠοΤ 5 

αυᾶπῃὶ “ἂἀθ Ργϑεοοηθ: μΐσ πῦησ ρΡΥ86 ᾿δϑίϊϊα πιογίεπιὶ πὸ ἔυρὶου δέ, 

ΟΠ ΟοταΒ Ρτᾶθ ἄοϊοτα πιογίεπι ορίαγνεγαί; υὐ Τιεν. 103.: γώρις ἀφ᾽. 

ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάζεται. Οἵ, ν. 1810 544. ϑυρρ]. 187 544. 800, 

-- ὡς νῦν οεἰί., αὰὐ σης ίαυπι εταί. αἴ ππᾶὴς ίὰ ἀἰϊχοιᾶβ, 

ΠΡΟ ΟΥ ἸοΥ Ὁ 5 6586 1, 

ν. ὅ09 - 540. Βε6 »οϑίᾶ εβί γεβ. δ] αἰἱᾶθηι οὐπὶ ὕο- 

πἷβ ουἱνὶβ ἴπ ΙΟΠΡῸ ἐξδῃροῦα πιϊβοθπίυῦ πιοτέδ!: Ρεγρείαἃ ἔεϊ!- 

οἰΐαϑ πομῃηὶδὶ ἄδούυνι εδί. ΝῸΒ ἡυοᾳὰθ πλυ]ία Βυπιὰβ ρογροβϑῖ 

αι ἴῃ πανίραίϊοηθ ἔυμ ἴῃ Οδδίγῖβ ἴῃ ἔευγᾶ ΠΟΒΕΪΙ ροϑὶ(15.. αὶ 

ἤὰπς ΤΌΤΕ, πῦπδ ἱεμρεδίαίς. πυης 80]18. διᾶογθ ΝΟΣ ΔΙ}, 
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Π6 ᾿ηῖϑ οπι δ] 5. τα ΐηΐπι8. ἀοϊομάππι 6βἔ. αὐΐα ργδρίθεϊ θυ πέ: πϑηδ 

Ιυραάμι ἀθ που 18. αἱ ἱρβὶ πο δηρ 8 πιο! απ ἀ6 Γδοα- 

Ροιαμάα νἱία: ποῦ δ. 4υΐ Βυρουδί (68. 1 8.) ΠΟΗἶδὶ Ἰαεία πα πὶ οβέ 

ἄδ ''ος τοάϊία,, ἄἀθ 118 ΒΡ: {01 σΟΙ γα μαἑ γαρῈ5 δἕ ργαίδα ἴονΐ 

αϑοιλθ, - ΕΧΠΗΡ ΟΕ, ρίδθοο δἊχρϑαϊ οι πο] βία 9. ἃἕ οἶοτο, 

Ρουβυδάοας Πιῖ 5585 ἔδοϊ θη δ 6556 οὔΓαὰΒ. ΟΠΠ685.) ασὰτ ἔαυιδίαβ 60Π- 

(ον ἐνθέυβ., ααοηΐδαπι ἰ πίορτα [δ] οἸ(ἃ5 ποιηϊηΐ εοποοθδίυ. ΝΘ- 

46 οομίγδἀ!εϊ Ὁμοτὰ5. (ν, ὅ41.): χεάθυμέ ἰδιμθη ρμοβίθα οὐγδδ, 

ααὰπι δυάϊία (επιραρβίδίϊβ παγιδίϊοηθ οοπιρείενῦϊέ μαμπίνι 586. 608 

ἱωρἰοἰδίοιη εχοιοϊίαβ: 6Χ 400 οομΐοοίαπάμπηι οϑέ δαᾶάθιη γδίϊοθ 608 

ἧπ Ομ 617). 4υδπιὶ οοηίταχῖί Αρ δι θη η0., Ουρι 6856 δἰ πηδᾶν βι1- 

το8. Θυδε εορί(α![0η68., ΘΧοϊίαίδα 118, 486 ἴπ ος6 δρίβοάϊΐο ἔτᾶ- 

ἀυμίαϊ. Χμ θαπίαγ ἰμ σαΥ πη 6 ΟἸοΥὶ ν, 639 548. 

ν. ὅ09, Θυθ᾽πίο!Π οηάαπι δέ: πᾶθο οπιπΐα πὸπ βιυπέ ουὐτᾶπᾶᾶ, 

βορὰ ᾿δοίαπαιιηι εδί: 1ἃ αὐυοὰ ἱπ ΟΠΙΠΣ}15. αὑἀᾶθ δηίεοδααμπέ, ρΡγο- 

ἴοββαβ δδέ πυηίϊυ5, Ηδπὸ ,οορίίαίἰοποηι ταβρίοϊέ γάρ. --α Θαμυᾶϊο 

Ροίϊα5. ᾳυδπὶ ἐγ βί{ἰ6 ἱπάα!ροπάσπι 6886. βυδάοξ Εἰϊαᾶπὶ ΠΥ ΝΒ: 

Ροιβ. 840.: ψυχὴν διδόντες “ἡδονῇ καϑ' ἡμέραν. --ο ταῦτα, { 

αυᾶθ δάβϑιυμπί, εα 4086 ΘΟΠίθη ΔΜ} 111". , 

ν. 510. θΘυδε νεῖο 'ἰπ ἴομηρο θιηιροῦΐβ βρδίϊΐο οσοπ- 

εἰπσυαπί, ρδιξία Ιδυ ἀε8, υἱὐἱ 4ααδὸ ἔεϊΙοἰίεν ονδπίδπέ, 

ρΡδιίιπι δέϊαπι Ρᾶῖύαπι ΡΥΟυδη δ [ἀϊ685]. --- εὖ λέγειν εἴς ν-᾿ 

409. Εἰχ Ἰοὺ βυπιοιῖα οϑέ βοῸ]α ἀϊφομάϊ ποίϊο ἷπ αἰίθγδηι βϑιηίοη- 

(ἴὰ6 ρᾶιίθη!. ἡ 

ν. 6011. ἐπίμομφος οἵ. δὰ ν. 185, -- ΒΒ΄πΠ9 οορἑίίαίςο 

Ροῖβ. τῦό. - 

Υ. 512. δι αἰῶνος, ρὲῖ νἱίαπι, σι. 26. ΒΟΤΗ. 
ΝΥ. 518. εἰ λέγοιμι οἱ εἰ λέγον τις ν. 521.: ἄσρ!οεχ ργοΐαβίβ,. 

ὉῸΣ πὰ}1ὰ τοβροηάοί δροάοβίβ, ᾿π 06 ]ΠΠρ 11 νυ Ὸ ἰᾶ: ΒΟΥ δὶ ταίϊο- 

μΘηὶ Πα ἢ.) {115018 6586 ροβδίπι.) 868 πόῖο Ιυροῦθ; πὸπ δύ δηΐηὶ 

Ιυροπᾶμηι, δὶ γϑοΐα ρὶβ ν, ὅ2ὅ. -- μόχϑους. Ηἴβ νευδίθαν 

υϑᾷ6 δᾷ δ]. πιο]ορίϊα πᾶν !ραίοη 8.) ἰμᾶθ ἃ ν. 516. πιο]εϑίϊα σᾶ- 

βίτοναπι ΘΧ] Θέ 1". ΐ 

Νν. ὅ14. πάρηξις, δοσοβθ8 δὰ (ογγαηι, νοϊαΐ ἱπ ΜΙγβῖα, ΗἸἹ, 

4υἱΐ φ( "ήέενοβ δγαηί οἵ γαὺὶ εἵ ἴα τοπιραταίϊ, αἱ ἀΔου θη αιπι 6586 ί. 

ἴῃ ἀρυθ, μευ ποῦδηξ δὰ ἱρϑδηι ἀοβουίμίϊομοια ἰ{πουθ: ουΐα8. π|ο- 

Ιφβίϊα5 φᾳασμ Ιανᾶγο ἀουθυϊδποιέ, δὐρευαμέξ ρμοίϊα8 Θὰ ᾿π8]ὰ ἱρβουῦαπι 
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εοπάϊἴοπθ. Ῥόσοπι πάρηξις βιπξ φαΐ ἃς παρόδυ (Λ 6 αν Ν, 203.) 

ἰηϊεγργοίομίαν, ἄθ Γουὶϑ ἴμ υἱτοααὸ Ἰαίογε πανί θτο μα τουΐ μοι, 

{π᾿ 56 Ν 0}.: παραδρομὰς ἐπὲ τοῦ χαταοτρώμαιϊιος τῶν νεῶν, ὝὍαΐι 

γοΓῸ Δονονν "5 πο ρΡοΐαϊΐβδοί ποῖ {1 ρα νοοθ πάροδος», υἱ οοτίο 

ἀδοϊατατοῖ φυοὰ νο]]εῖ. Νὸς ἂρίθ αὐ 55οΐ οπαονάς, 

Ν. ὕὉ1750. Θυϊὰ οδἰ, ΄αυοὰ ποὴ «ὑοὐοὺ δ ῃνα 7) α«αἰὰ ααοὰ 

πὸπ οχροτνιίϊ δἰ ἀϊοὶ βογίθηι! 1)}6 ος μι οἰρίονα μι α88 

ἰὰς ν. 109. --- ἤματος μέρος, ἰὰ «φυοά υἀπυβαιΐίβαιας ἀϊθ8. ἴοτί 

Ἰαυονῖβ. --- ΝαΠὰ ἴενα ογαξ πιΐϊβουΐα, αὐΐῃ ΟΝ 18 δχμογίθπάαιι εἴ 

᾿φαρχεπᾶδπι ἔδυν οί ἀΐδ8 Ἰιὶο ν 6] {Π|ς, 

Υ. δ16. [ἢ τ δυ ίθηι, 486 ἱπ οοπίΐποηςὶ ἐοτεδ δὲ- 

εἰδενᾶπέ, ριανίον εἰΐδηι ἱμεγδαΐ ιοϊοβίϊα. --- σείύγος 

ν. δθὅ, 

Υ. 518. γὰρ ἴῃ ἄσαθιι8 βθιίθμε:ϊβ ἀπᾶπὶ ρυϊογοπι ἀαρ]ϊοὶ γᾶ- 

(ἴομα γεβριοἴθηβ νἱὰθ νυν. 698, 101, Ὁ Ε1,Γ. : 

Ψ. δ19. δρόοος, το8, ἀδ οπιΐ Ἰμπιογ6,) αυΐπ ἀἄἀθ δηὰᾶ πιδυΐηᾶ 

Ἑππι. 901. Ηος Ιοὐο ίαπι ἀδ μανία, ἔν ἂθ τοῖα, 4υἱ ἴῃ ρῥταί 8 

οΥὔἰϊίαντ. ΟΥ, ν. 811. Οὐἶμιδὸβ ''οὸς τοῦτα ἰυτυαίοβ ᾳαργιίαν ΟΠ ΟΓῸΚ 

ΒοΡΙ. Αἱ. 1208.Ὀ. ΒΟΤΗ. -- ἔμπεδον, ᾿μπαοτθὴβ. Ρενμοίαυβ; ἂς 

Ιαῦοτο ὅ'ορὶι. Οοᾶ, Οὐ]. 1014. 

"Υ͂, ὅ20. τιϑέντες, αὐᾶαχ εἰγποίατα, 4αβὶ γδβρίοἰθηβ ὀιιβοους 

ᾳυοᾶ Ἰαίεέ ἴῃ δρόσοι. βοτὰ οδιιμεβίγι δεΐηὶ νἱχ ἰαηρευδπίαι οΥὶ- 

με8. Εἴ. Βευμμ αν ἂν 5ϑγμηί. ρΡ. 429. ποί. 19. 

Ὑ. 24. Μίαγα ἀογηιΐθηβ εχ {Πωβίγι δἰηηομπῖαϊα ἄθ Πδηδ ἔγδ- 

βιαθπίο οἰίαΐ ΒΟΤΗ. - κοίτη φτοπάϊίο ᾿ἰδοομαϊ, Οὗ, ν, 1369 

εὐνή. 

Υ. δ25, Ρυΐμοῖρα] 18. πδ6ς Βδιαπιὶ οπμΐα πὶ σον ία 10, (χὰ ἢ Θ ΔΙ. ΠῚ 

αυδς διΐεοοάπμξ, ἔππὶι οδΥ ἢ 486 ἰε αδμία! ΠΟΙ 6586 ἴυαρ6η- 

ἄυπι, 4αἴϊὰ ριδείετγιογιξ το] 6 5.18. 

Υ. ὅ30. Ρεδείθεϊε τηοϊοβίϊα, αν πιογίαϊβ, ἰίὰ αὐ ᾿ΐ πῸ]Π1ΔΠ} 

ΔΠΙΡ] 15. ταν ἱν βοθμαϊ σατᾶμ Βαυδαπέ, ργδθίευ εξ νἱνὶβ βριθπάοια νἱ- 

"οἰοτίας, Βεβρίοϊαμε βεβε τοῖσι μὲν εξ ν, 21. ἡμῖν δέ, 

Υ. ὅ2τ. τὸ μὴ μέλειν μτο ὥςτε μὴ νὶᾶς ν, 18. 

Υ. ὅ28. ἴδια αυσμι πιοτίαοναπι εα ταίϊομα πηθηϊϊπογὶέ, ηυοὰ 

ἷ5 ᾳφαοαια ροιδία δβϑε ἀευεέ Ἰἰαναίΐο ἃ ΠΙΟΙΘβί 118, ααδι μπιοιίς ἰμ- 

νϑιουαηΐ ; νϑηϊέ οἱ ἴῃ τπηθηΐςηι οδυβδηι Ἰυοία5Β ΡΟ556 βυπιΐ οχ δᾶς 

ἰρβᾶ (οί πιοτίαθιμ ἰδοίαχα. Οαἱ οΟὐϊεοίἑομὶ κίαίϊηι Γοβρομᾶςί, μι- 
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ἰὰ5 ταὶ ταί: οπ οπὶ ΠΟ ιδ δι ᾶδαπι 6556. οἷ, αυὶ Βυροιβίεβ βἰΐ, αὐδὴὶ 

πὶς σοτίς "οπα 5118 811 ον ἃ. 

ν. ὅ29. παλίγχοτος, δάνογθιβ, Ἱπορίαμι οβέ, βὶ ἰ8, ααΐ 88- 

Ῥοιβίεβ εβδέ, ἄς δᾶἄνενβα σοπαιθγίαν ἔογίαηα : αἷς Βα]ίοηι ᾿δοίδη-- 

ἄσπι εβί ἄθ 115, πᾶ 5Βῖθ] δοοϊδογιΐ (χαίρειν ξυμφοραῖς): αυμῆἔι οἱ 

Ραιϊίοι δίας ουΐνὶβ ΔΙΈΘΥΣ ποὺ 5 δοοίᾷεια ρμοίαει. --- ἀλγεῖν οὐπὶ 

ἄαίϊνο ναὶ δοοιυβαίϊνο πρὶ 5016, πος Ιο60 οἰπὶ ρϑηΐἷνο, 4φαΐα ἴοτ- 

{ἰὰ5 ἀϊοίαπι ε8ὲ ρτὸ κήδεοϑαι, ἀλεγίζειν, {τἰπειειοαπι αἰϊοαΐαβ᾽ 

ΓΟ οὐγ δ πὶ ἴν 4}} 6 16. 

Υ. ὅ82. κέρδος, νἱοίονϊαθ. δέ ρμνδοῦδθ. ---- πῆμα, τιϑηιοῦῖᾶ 

πιοϊοβίϊαθ. -- ἀντιῤῥέπειν, αἱ ΡῬεῖ5. 4817. ἀντισηχοῦν. 

ν. ὕὅ38. τῷδ᾽ ἡλίου φάει] ᾳυοᾶ ἴπ ρμαίτϊα ΒρΙεπᾶοί: ν, 460, 

ν. 584,. ποτωμένοις} «υἱ νοϊανειαπέ, ἂθ νυἱοίνϊοὶ οἱ ἰδείο 

ἀ{1π6 115 ἐπιραίι.- 

ΥΝ. 585. ἑλόντες --- στόλος --- ἐπασσάλευσιιν. νἱᾶς ν, 170, 

ν. ὕ86. ϑεοῖς λάφυρα πασσάλευε πρὸς δόμοις Εἰ αὐ. ΕΠ. 180, 

5ΤΑΝ,, Οἷς Ὑπιεῖν, 218. οὐχ 
Υ. ὅ8τ. γάνος} αᾳ«υϊδαᾳυϊᾷ νο]υρίαίοεπι αἴενέ, Οἷ, ν, 1214. 

Ρενα, 488, 01ὅ. Αδιιάεηί ανδθοῖδθ αἰΐ 1}18. ΒΡΟ]118,) αυδθ νείηβίᾶ 

ἀϊοαμπίυν,, φαϊα εχ νϑίυβίο πιουα 115. Πᾶθς ἀεμοίαχ οναίία, “Ἢ 

ν. ὕὅ40, πάντ᾽ ἔχεις λόγον] υἱ εἴρηται λόγος Ἐπ). 710, 

σε. ἴν. 192, ΘΟΡΤι. Αἱ, 480. Εἰ πν΄. ΟΥ. 1208. ΒΤ, ἡνῆμς, 

Ψ, 541] --- 644. Ῥενδβυάβίβίϊ τΐπΐ Π06.) τα} 18 Δ] ἘΠΕ 

ααᾶπὶ {15 {1{1π6 {(ἰθαθηἄππι 6886: «ᾳυοᾶ΄ ἀοοαπιοιίαπι Πἰ οι δοοὶς 

νἷο. οί ββίμηαπὶ ΨΕΙῸ Ιαος δὰ τορίηδηι ρμογίϊηδηί: δαιἑᾷδμι οἷι 5 

ε] οἰ (ατ|5. ραγίϊοορβ ΕΓ, ; 

Ὕ, 841. νικώμενος ρδυί οἰ ρα Ρ6Γ δἰί δοίη 6 ἢ ροβίίαπι 

ΡΙῸ τη Παϊῖνο, υἱ ϑανοῦσα δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι ργὸ ϑανεῖν ἘΠὼ τ. [ῥῈ. 

Α]. 1502. ΑΒΒΕΒΌΟΗ. αν. Ηοῖο. ἴαν, 1288, Οἵ, ϑαρμ]. ὅ9.: 

δοξάσει τις ἀχούων εἰ 813. -- χαίρω ἐν τῷ μὴ ἀντιλογεῖν, 5. 6}, 

ν. ὅ4). ἡβᾷ] τοῦτ᾽ ἔστιν͵ ἀκμάζει. 5.61.0]. Τοία Βοιίφιία 

ρτονου α! 5. Οἷς, ἔχ, 218, καλὸν δὲ καὶ γέροντα μανϑάνειν σοφά," 

“οΙοπ. ἔτ. 9. (Βεαμυκ.) γηράσκω δ᾽ αἰεὲ πολλὰ διδαοκόμενος. --- 

Ορροβί(ίο 'ᾶθο ϑΘπθοί (15. οἵ ἱανοηία 15, αν ἄς δοάφηϊ πρρϑδωὰ αἱ.- 

εἴταν, ἔγοααθηβ δέ, μ]αυη 4. ἀθ νἰκίθ 5. αἰίααδ ταίϊοια τοοίοαί 5 

αϑαϊραία ϑρ}}. 1716... 1116, 022, 

ν 
--- 

ΥῚ πρ ς ΑΡΦΑΣ Ὁ 
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᾿ς Ψ,, ὕ44, πλουτέζει»"] αϊνίίον οἵ "νεδίυπι τοάδοῦο, ΟἹ, ν. 

1188, 5 ΟἿ᾽ οἹ. μεταδιδόναι μοὶ τῆς χαρᾶς, Βυυίφοιίἑ δοουμαί νὰν οϑέ 

παῦτα, υὐ {Π|Ὸ εἰἶΐδηι ἰοὺ γὸ8 αυδοάδηι ἀϊνὶίοπι τοδάυπέ, ποπ 

ῬΟΓΒΟΙδΘ6. 

ν, δ4ὅ -- ὅΤ0. ἘχΒυϊίανὶ ἴαπιὶ ΡῬΥΐπιο οχοΐάϊὶ Τγοῖας πυπίϊο 

δοσορίο, δίψας ἴυπι τερτεμοπἀευδίυν οὐθάυϊα Πιθηβ 110] εὐ τὶ: δέ- 

ἐδ θ βδοτα αἰ ἰπείϊ 18 50: ΠΙ6Ὸ ἰυ588, Νυπο (6. ποῆ ΠΙΟΙᾶς 

ΜΟΥ: τεϊψαα ἃν ἶρβο σοπιρουΐδηι Ἰπδυϊ0.,) αὶ Ορίϊπιθ δοοὶρ᾽αΠ1. 

δι πι8 οἠΐπὶ, ἰᾷὰ αυοὰ ὰ παπίϊαῖθ αἱ, Ἰδοί{ἰὰ οὰπὶ οχβρεοίος 

Ἰπίορτα δειναία ἤάἀδθ ἔὰπι ἰῃ 18. 4ὰδε 8βευναμάδ λϊ]ιΐ ΘΟπιπηθπᾶαδνϊέ, 

ἰὰπὶ οσομΐαραὶὶ, 

Υ. ὅ48. καί τίς μ᾽ ἐνίπτων εεἰ. ΜοΝΐηϊξ Βουπιοπΐβ οἹιοτὶ ψ, 

Αϑ8 -- 440. 

ν. δ50. πρὸς γυναικός} 6 πῖοτα πιυ]ϊοτίϑ.. ν. 15052,, 1ὰ 

φυοὰ πιυϊΐεγεπι ἀεοεῖ, --- αἴρεσθαι φόβῳ ὙΠεν. 214. -- ἤγουν 

γυναικός ἐστι μετεωρίζεσθϑαν καὶ μέγα φρονεῖν ἀκούσαοάν τι. 8 οἾν0]. 

ν. δῦ]. λόγοις τοιούτοις] (118 οΥαΙ οἰ 8.) [ἃ οϑὲ, ἐΐα 

αὐ ᾿δεο ἀϊοερδηί, ΒΟΥ λαν (δγπί, Ρ. 102.):} ιὐ δχ αἰ θυ 

ογδίϊοηθαβ. σοηϊοοίδηδαπι, δυ Εἰ ΠΟΙ Οβῖου οϑέ ἱηίεγριείαίο. Νεαυθ 

απο Βθη πὶ θαυεΐ ἀαίϊνὰ8 πτανοῖσιν κυσί ν. 1206., ποαὰθ Οἰι. 114.: 

᾿ φοονεῖς εὖ τοῖσι γῦν ἠγγελμένοις; βορὰ : πὰπι μἷα 68 πιθη8 ἔμπα ἱπ 

ἢ φᾶς τὴ πὰπο ἰυνεβξ --- πλαγχτέ, παράφρων καὶ πεπληγμένα 

τὴν διάνοιαν. --- πλαγκτὸν ἀνόητον τὰς φρένας βεβλαμμένον, πλα- 

ψώμενον,  ΕΒΥ 6}. [16 πλανᾷ ἄς ἱπβδηΐᾷ πιθηΐ18 Ῥγοπὶ, 418. πα- 

ραφορὰ φρενοδαλήῆς Ἐλιπι. 880, 

ν. δῦ2, ἔϑυοη)] βαογᾶ ἰπβίϊ πε υᾶπὶ: δέ νοϊαπίαί πόα ομίςηι- 

Ρεογαυδαμέ Αὐρῖνὶ, αυδηινὶβ ΠΟΙ π|6 ΓΘρι μοηουδηΐ, --ο νόμῳ, 

ἰμ5δ.), υὐ Βορῇ. Απί, 382, 48]. ϑρεοίαί ος 68, 4ιδδ οἸΟΥ 3 

ἀϊχειαί ἀθ γυναικὸς αἰχμᾷ ν. 442. ᾿ 

ν. δδ. ὀλολυγμὸς ἂς οχοϊαπιαίομΐθαβ ἴα ἤαοίεπαϊθ βαοτὶῃ 

ν. 28. 

ν. ὅδ4. εὐφημοῦντες -’ κοιμῶντες}] ἴῃ εχβέϊηρασπᾶο 

ΡΓεοδηίοβ. δ αἰίετο Ραγίϊεἰρίο δΙίθγαπι Γοξρίοἱοπίο, ν. 16]. - 

Αοοϊαπιαίϊο ἤσρυδέ ἱπ ἤπθ βδουϊβοϊϊ, πὲ τοοίς Ἰοσιπὶ ἰμηΐεγρτείδίατ 

Βυί!οτὰ 8. 

ν. ὃδ6. τὰ μάσσω] 4086 ἄϊσεπᾶα μανεί ργδοίου εἃ, αδς 

δηΐοα τοί 7) τοῦϊτο Αρβαπιθιηῃοποπι νυἱοΐίοχεπι, ν. 481. 

ΑΘΒΟ 1, Ττὰρ. ΨῸ]. 1. Ρ, 1- 11 
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ν΄. δ58, ἄριστα] Οορίίαί ἴαπι ἂς. βρὶθηδϊᾶο 110 40 οὑπὶ 

ἐχοορίαγα 6δβέ οὐπαία ν. 840. ᾿ Ἕ 

Ν. 800. -φέγγος] ἄς Γοϊοϊίαίς, αἱ φάος μέγα δώμασιν ἄς νῖία 

ΧοΥχὶβ Ῥουβ. 800, Ωυδοηδηι ΙΧ ἀυ]οΐϊοῖ αϑρεοία ο5΄ τὴύ- 

ἰὸν φαδὺ μα 60, ὩΡΟΙΓΧΟ ΡοΒίδπι, 4«αὰππῃὶ 6 πἰ]ῖίϊὰ νὶ- 

Χὰμ ἄδθὰ8Β δβευνδνιίξ 

Ψ. 801. ἀπὸ οτρατείας -- ἀἄνοϊξαι] ΕἸ επί 111, ΠΝ 

ἀοδὶσηδία βυμέ με τούτου ν. ὅ60, ΘΒ πι}15 ἸοσὰΒ ΕΠα τ. ΑΙο. 819: 

τὴ γὰρ ἀνδρὺ κακὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν πιοτῆς ἀλόχου: ανὶ σποηϊνὶ ρο- 

οἰ(1 τ ἰρ80 ἱπῆπηϊίνο. πὰ}}0 δάάἀιίο δυύΐϊο]ο0: απο ἃ ποΒίγὉ Ιοθο βί- 

τα βοα Γ8ΔοϊΠογο ταίΐοιθ ζαοίαπι : ἀρροβὶία θη πὶ δϑέ ποβίνἃ με 

1επίϊα 111 τούτου. -- ἀπὸ στρατείας, οχΧ δχροάϊίοπο, 6 πιὸ- 

ἅϊα εχροάϊέοπο. ταΐϊηΐπις μοί δχρϑᾶϊ θη θη, αἵ ΒΟΥ". ϑ' νηΐ, Ρ. 

422: αὶ ΕἾ] δηρὶὶὰ5 βούναμάπηι οὐαί, δᾶοπ] οϑέ χαίϊο Ιοοΐ 

Ἐλὰπι. 681. 

. ὟΝ. 502, ταῦτα, Ἰᾶ66) 488 βδαυππηίατ, αυαδο ρῥγοάδαμπέ οΣ 

18.) 408 πιοᾶο ργοΐοββα δϑί, 5611810}18. 

ν. 508. ἐράσμιεο ς, διη8}}}118, Κ᾽ ἱπ| 0} ἃ, 6 πη] οΥ. 52. Χε- 

ΟΡ... ὅγρ. 8, 86. ΨΟΧ ρΡορίϊβ γδΡΐὰ5 αδίίαία, Β 1. Ἴ 

ν. 564. εὕροι, ἱπν δ ηϊδἕ, υἱἱηδηὶ Σηνθη δαί, αὐϊπδγη σο] θυ (ον 

νϑηϊαΐ, αὐ ἱπνθηϊαί. ἊΨ ΕῚ,1,. ᾿ 

ψ. 56ὅ. κύων νὶδ αἂ ν. 8. .- Μὰ: 

ν. ὕ66. ἐσϑλὸς αρυᾶὰ ΑΔδομγ τ. ῥ᾽ οΥαπηας 66. ἤγπιο οἵ δα 

τοὶ αυδηιρίαηι ἰάοποο, ᾿ἰδα6 ἄδ τοῦ ὺ5 "υοπὶβ ν. 820, 389, 11]. 

Ομ. 141. ΒΌρρΙ. 221. Ροιβ, 222, 248, ϑὅορᾷ, Δπί. 622. Ὁ 
ν. ὅ0θ61. σημαντήριον, Β5. πὶ μοβίία αι ἴῃ 115. Ἰθοἷβ.. αὐνὶ 

βουψαυαπίαν αἰν!{ἰὰ6 τορίβ. Οἰμηΐπο δηΐπὶ ἀοπαα πη οαβίος εἸδέ 

τορίμδα: ν. 840, --- ᾿σήξιαντρον Βα σ, [ρὶι, Τὰν, 1812. ) 

ν. ὅ08. ἐν μήκει χρόνου 5.0}, ΤΊδο., 69. 

ν. ὅ09. ἐπέψογον φάτιν, τορτγεϊιομἄοηῃέεπι ἔδηνα μι.) ΠΥ] Δ πὰ 

Γὰδ: Νέῆῖο αὐἰδαιδηι τϊπὶ αἰχὶί ἀθ ΠΟ νὶνὸ 4110, οὐΐὰ8 γ8- 

ἰ(ἰομπα πιὸ τορι] θη ογ 6, - 

ν. 10. ὥςπερ οὐκ οἶδα τὰς βαφὰς τοῦ σιδήρου, ὥςτε οὐδὲ 

ἡδονὴν ἑτέρου ἀνδρός. 5.61.0]. ΒροοίΘ Ἰιοο Ἰοθ0 πιδηίοποπι ΑΥ 18 

ίυπο (ΘΠ ΡΟΥ8. ΠΡΟ. ἰηνοηίαθ μδιιοΐδα6. ποίδθ,) 4 ΘΟΟΥ ααΐαπι 

δ 6 γ ἀανδίαν, νἱἀοθίυν γΟΡΟ.1586 Ὁ ΘΙ ΚΟΥ α 5 Αἀαϊ, δὰ ΤῊ]. ΔοΒο. ᾿ 

Ρ. 42. ποί, θ6. 6 νυϊμϑυῖυὰβ ἤσουν ἰ Πίος. ποϑοῖο αυοιηοῦο δορΐ- 
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ἔατο ροίαοεϊξ δἰ ααΐθ: αὐδὸ πὰπὶ ΟἹ ποπιποβίγδθ οβϑοηΐ ἱβποία, πὸπ 

ΟδρΙ5 Βοὶτΐ ρμοίογαί, ααδηὶ ἱρβαπὶ δα] ον ἃ ΠΊ, 

ες ἩΤοίδηι βὶ οτγαίουΐθ ΟἸ γίδοιιποβίγαθ γδίΐοποηὶ Ββρθοίαβ., νυἱᾶδβ 

Θδπὶ αἷὰ δοοῦο, αι πὶ σΟἸΙΟααππίατ' ΡΥΔΘΟΟ οἔ ΘΠΟΓΒ., ρΡδΥΪΟΥ δίᾳδ 

Αἰοββα Ῥοῖβ. 249 -- 289ς, Νεξαᾳὺδ Αἰοββᾶπι πϑᾷιθ ΟἸ γίαθπι ποβίΓαπι 

Βαϊαίας παι τ ἱπίγδ 5; ἰΐαδαα δ ̓θς ΠΟ πιΐαπι. Ὀαυΐίαπᾶιυπὶ δβέ ἱπ 

ἈΠΟ βοθπδθ ἢἥπθ ψϑυβαυὶ ΟἸγίδοη" ὁβέγαμη, ἴῃ ΔΙί6ΓῸ ΡΥΔΘΟΟΠ ΠῚ, 

αἰ ἃ ΟἾἸΟΤΟ ἰιΐο ΡΥΟΡὶ 5 διυβὶέ, Αοσοᾶϊέ σογΥΡ μα θι8 δὰ {ΠΠὰπὶ, ἱποὶρῖξ 

᾿φο])οφαΐαια ν. 490 --- ὅ42.; αὑο Πηϊίο δὰ γορίπϑηι οὰπὶ δοσοᾶογα ἰὰ- 

θεί οἸνοῦιιβ, αἵ ουἱ δθο.) 486 Τοἴοχέ 1116, βίη ΐ Ιαοίἰββί μα, 1(α δᾷ ἃϊ- 

οοπδαπι Ρτονοσδία ργοσοᾶϊέ ΟἸγίδοπιποβίνα, τοξαΐαέ ΡΥ ἱη10 486 8η- 

ἰοα οἰοτὰ 501 τορι μοπάογαΐ, ἀεϊπᾶς ἀϊοὶϊέ ἄς σδυᾶϊο δυο. ἀϊοϊέ 

ἄς Πᾶς δβιιὰ ὕθθὴς βογναίαβ. ΕΠ σδιᾶάϊαπι εἰ Πάθηι πιοηζἰ αν, ἰᾷὰ ᾳαοᾶ 

ἶρβα ροβίοα ρτοπίθίαν., αἀἱοϊέ δὰ ἰαπίαμι, αὰδ6 ἐδ ροΥ 5 σοπιπιοᾶᾷ 

Βαυεέ (ν. 1294), οοϑδηβ σοηβε! απ ἄΐὰ σομέγδ βαϊαίθηι τορὶβ ρᾶγᾶ- 

ἕυπι. [ἢ δὶ πιθηδοὶϊα ἐδπηραβίϊνΒ ἃ ορίΐϊπια ἃ ροεδία ἱπβίϊ(πΐαη 

εβέ, αὐυοᾶὰ ἄθδ 510 ἰαπίαηι »διιᾶϊο. ἀθ δβϑὺ8 ἤάθ αϊοϊέ; 46 αυΐϊθὰ8 

οππΐηο πῸη ἀιπθἰίαάππι ογαΐ ἱπίευ μοποϑίοβ: ΗἾ}}1] νΟΓῸ Οπιηΐπο 

φαδονῦὶί ἂς οοπάϊίίοπα μαθϊέαψαθ οοπίαρίε: βοᾷ ἀϊεγέ μδθο ἱπ αἰϊαᾶ 

(ειαρὰβ (556). Πίδαας (οία εἶπ ογδίϊο ςοπιροβίία εβϑέ ἊἪ ἱποίαιἴοπο, 

χδο δὶ νεγᾶ, τέ νἱΔοίιν ργδθοοπὶ (511), ποῖ τοργεμοπᾶοπᾶα εβί, 

οαλ ίδπιεπ ΠΟ ΠΙΔΡΠΔΠῚ ΟἸΟΥῚΒ υἱἀείυγ Πᾶροαγς βάθη; αυΐ αυὰπὶ 

Πα υἱὰ ἂς πᾶς οτγδίΐοπθ ἀϊοίασιιβ βἰέ, ἰυάϊοῖ: γν6] Ἰδπαϊβ Ιοοο πΐ 81} 

Ῥτοπίοίατ,, πἰξὶ βαί18 ρευβρίοιθ Τρ Ὶ Π8 ΠῚ εβ86 Ἰορυΐαπι.. Εχ Ηἷ8 8Ρ- 

Ῥᾶγεΐί ἀἰββεηβίοηβ αἰϊαυϊά πηπίαδθαιιθ ἐπιργο )αί!οπἶβ δέ βυβρί οἰοπἕβ 

οΥγΐαπι 6886 ἱπέίοι οἰοσαπι εἴ Γορ  Π8Π1.) 486 ρΡοΟΒέ ΓΟρὶΒ ΠΘΟΘΙ] γοῚ- 

{πὲ ἴῃ ΤΙἸΧΔΠηῚ πιδη Γοβίϑηι. ΟἸΟΤῸ ΘΟΠΊΠΙΙΠΪΒ ΡΟΡῸΪ ΑΥρίνουαπι 

ΒΕΙΙΒῈΒ ἀεβίϑσηδίατ. ὙΔΠΊΘΠ ΒΟΠΙΡΟΙ 86 ὁποΥτὶ οορίξαίἑ ὁπ 65 ηἰΜ}] απ 

ΠΪΕὶ ΒΟΒΡΊΟΙΪΟ; βαυπκρίσαΐίμν ἰδηΐα πὶ ΟΥ̓ ΠΊΘ ἢ ΓΘΡΊΠ86, ΘΟΥΕΣ πἰ}}} πονϊξ: 

ἰὰ αυοᾶ εχ ΟἸΠἾ 5 ἸΟΟΪβ Ραίδέ, αὐδθὰβ ροβίθα ἄθ μδς τὰ ἀϊοϊέ (νυν, 

901, 994, 927, 9565), αυἱθι5 σα πὶ 68. τηϊταΐίασ αὐ ργδεάϊοϊέ Ὁ 48- 

“βαπᾶγα (1087, 105ὅ, 1166); ἔμχπὶ 5 ΠῚΠῚ115 ΘΥΤΟΙ οἱ ᾿πϊϊοϊ αν δπδτέα 

ναί εἰπαίΐοπε ἄς τηοτίθ Υϑρῖβ (1168) εἰ ρμοβίοθα δαί ἰρ8ᾶ ἴηοτίς 

(1266 544. 1541), 

ν. ὅ11. κόμπος] ἄς ᾳυανὶβ ογδίΐοπθ βιροῦθα Ῥγομ. 108], 

ΤΊῸΡ, 425. οὐδὲ 

ν. ὅτ2. ΑἸνῖγο τϑρίπαμὶ μοβέ δης νΘΥΒΙΠῚ., αηαὶ αυδδὲὶ 6ΟΠὶὶ. 

11» 
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ἰείαν οαπὶ, βίδίυυπέ ἱπίεγργείεβ, ὅ8η6 δϊέ. υἱ ργδορδγοί "Π]Πὰπὶ 

οΥ̓πδί ἢ], 410 ΑΡδηιοπιοη6πὶ Ἔχεορίυνα οϑέ. Ῥχοθα} 6 οϑέ οἰΐαπι. 

δᾶτα πῦῃς ἃυϊγα.) 4αὰπὶ Π1}}}} ΔΙῚ 8. 5οῖτα 86 ΦΌΡΟΙ ἄϊχουϊέ Ὑ, 

δῦθ. Ταπιοὰ πο οοτίο Ἰιος σοπίομηαοιϊηι, 4πππὶ ἰᾷὰ βαμα οοηβίοί, 

ΤΩΒ]ο 5Βαουγὶονοπι ΘᾶπΠὶ 6556 ΡΟΒΒΘ ἴῃ ΡαΥΔΗδΒ μτπῸ Βίαί πὶ ̓ πδὶ 15. 

αἱ ΔΙΘΠ θαι πὶ πῸμ Γαάϊτα εἐορ πον. Οορίίαγὶ ρμοΐοϑέ δᾶ ΡΥῸΡ6 πιᾶ- 

πέτα ἴπ Βοοπᾶ ἀβα6 δ μυΐιβ ορίβοάϊὶ ἤπομι.) πηδπάδηΐθηι ἔουίδϑβ6 

5Β6Ιν Δ ὰ5. ΠΟΠΠΌ]]α τιὰαΐα δοίϊ 06. 

ν. ὅτ8.. κμανϑάνοντι, δυᾶϊδπέεϊ, σοπιρουϊεηί!. ΝΗ] δπὶ- 

ΡΙ 9 ἰπ νος ἱπεϑέ, πἰμ}} ἄς ἱπίθ]  ηο 60. φποᾶ ΟὈΒοι 5 ἅϊ- 

εἴυπι εβί. Νυᾶο Π0 βθηδβιι ᾿πέθγααπιὶ βαπίθηξζαθ δα ίασ. αἴ ἀυὰη- 

ὕδατα νἱἀοδίυγ., νο]αίΐ Περσικὸν πρέπειν μαϑεῖν ῬεΥΒ, 241. Τίααυθ 

ταϊηΐηθ ᾿ος 060. οἷ ΒΕΠΒῈ5 6586 ροίεβί;: {{0],) βὶ ἔᾳὰ ἴδδς ἱπί6}}} » 18. 

Ναπὶ ποϊυϊέ ρτοΐθοίο ΟἸγίδοπιποβίνα ἄϊσετο ἄθ σϑιβ βιιΐβ Βοιηϊηὶ 

ἀπίε! ρθη (1, αἱ δυ5 οὐαί Αραπιθπιπομΐ, ποϊαϊί πιαρ 18. εἰΐαπὶ ἀΐσογα 

ἐπέο!! χοπίξ 1(84. αἕ ρμεγβρίοπα δἰ ογδίϊο, 

ν. ὅτ4. τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν εὐπρ.] ἰία αἱ ἀεοςσεέ ςο16- 

ΤῸΒ ᾿πίοΥρτθἕα8, ΟΠΙΠΪΠΟ ΡΘΙΒΡΙΟ6. ϑεπίθηζίαπι {{0] βαπετια 

Ῥοτγβρὶουϊίαίς ΘΧμΣθ ὁ γερῖπδ. Θυοᾶ πῃ ᾿ἶᾳ. δυί ποῖα πὶ ἱγοηΐδα ἃ 

Θμοτο ἀείεοίαπι νοϊαμπέ ἱπίευργθίεβ, ἰᾷ πϑαὰς ἱποϑέ ἴῃ ΝΟ ΘΔ} 18. 

Πδαὰ6 ζεγνὶ ρμοίεβέ, ααὰπὶ ἄς δαυ]ίουο ποπιΐηὶ αὐΐάαυαπι δ᾽ Ε σογίιπι 

εἴ Ρογβρίσαστη. - Ἰίδφας. Ἰιᾶδο πἰ}} βρη σατο ῬΟΒΒΙηΐ, ΗΪ851; ἰδηιὶ 

χηλ]ία, ίδπι ἱπδὶρηΐα Ἰοοαία εϑέ τορῖπδ., αὐ εἶ βεπίθη! πὶ οἷα γ 6 

ῬΟΒβῖ8 Ρουβρίσεια, ΨΙΔοίιαΣ χυϊάθιι ρ886. ὉοΥ 8 ἀυμϊίατε ἀθ νου ΐ- 

ἰδία δογιπι, 4ὰᾶ6 ργοΐοββα οβέ ἴΠαὰ: ΡΙΔΘΟΟΩἑ ΨΘΓῸ ΠἾ}}}} ἄς πὸ ἀπ- 

υἱίαίομ 6 ἀϊοϊί. --- ἕρμ. τοροῦ νὶάς ν. 982. 6 νϑυυΐῃ οἷατο Ἔχλὶ- 

θδπίυα ᾿Ι88 νΟΟ6Β ᾿ηίεγρΙοίδίαιν Β. δα]. 5 πί, γν. 128, Αἱ ἴπ- 

οΥρΙῸ 5 οί Ἰ0Π10, ΠΟΙ ΥΌΧ. 
ν᾽ 

Ψν, δτὅ -- ὅ983, Πΐο νεοῦο, ΡῬυδθοο, πὰῃὶ νο ΐδοαηι τοᾶεσδί ἴὸχ 

αἰίον ΜομοθΙαυβ: --τ ΡΟ]ο τὶ πη ἄδοϊδ ὕγονθηι οχ ἰϑέϊηιο ἔνα στ, “( 

-- Π΄οδβ. βὶ ρμοίεβ, αδία ἃ αἰιᾶς νοιὰ καί; αἰ απ οία Ἰᾶθο μιὰ 

ἄδοὶ!ς οεἸδπίαν, τα γγ Θυθ ἀπ οίιιβ 116. 8. ποῦ ΐᾳ απ πᾶν ἢ .(ἐ ποτ {Π τη 

ἀἰβοαβδὶί πιδηϊοδίο ἃ Τιοΐα, ἂὴ (οπιροϑίαίθ, 4ὑὰ6 ΟΠΠ6Β νδχανϊί, 

Δυγορίυ8 «εβί: .--- ., 1 1118 νΘΥΙπὶ ἱπν θη δέ, γον ο ἀοδίρη δ 

Ἰοηχαπὶ ἸΔΡΟτ ει,’ -- Νυιιαυϊᾷ ἄθ 60 σοπιρδυ βϑίϊα ἃ} αἰΐψαο πᾶ- 

νἱραίοτο 8 -πτ θεν αὐἰδασδη πθπὺ ἄρ 60 μονὶΐ κἱμὶ 50]. ““ --- 
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Ναπὶ (δπιρονί89 οἰαϑβὶ πιΐββα ἱπίαυμί μα ΡῸΣ ἱγᾶπι ἀἰτὶ πᾶ πδυυὶέ 

Οδπδηι ἢ 
᾿ΟΥ͂, δ15, ῆ͵ενέλεων δέ] «ᾳυΐα ν, 481 ΒοϊῆῇῃἨυς Δραιμδιποιὶν 

πιδηίϊομθπι ἔοοονδί ρίδοοο, -- δὲ ἜΧρ]  οδίἑ να}. 

ν. ὅττ. Ἠυΐϊυ5 εγτδδ ΟσαΥῸὰΒ ΡΥΓΪΟΘΡ5. ΝῸη Οτδθοΐδο, 

αὐ Βίαμη]εῖο νἱἀοίυγ, βΒεὰ. Αγρίναθ, οἵ, δὰ ν, 8: χράτος γῆς ἀϊοίατα 

αἱ χρ. ᾿ἡχαιῶν ν. 108, 

τ , δ1Β8 584. ΝῸπ ΡΟΒΒατ ἀΐσοια πιοπᾶδοΐδ ἰέδ, υέΐρυ]- 

οἰ τὶβ ἐΐ ΙΟΠΡῸ επιροῖα αΐδηΐαυϊ δηιΐςὶ. χαρποῦσϑαν ἴἔτα- 

οἴαπι μογοΐρεῦε ν. 400. 

ν, ὕὅδθ, Θθυοποΐΐο ἔἕυσπο φμοίετἰβ γϑοίο ἄξΐξσετο 68 

4υδὲ νεοτὰἃ βυπί ἰΐα, υἱ αι βέδ βίη {2 685, δὶ ροίετί!β, νογᾶ 

ἂς Μεπεῖαο αὐὑδθ δϑᾶθηι δυδία βἰπί. χεδηὰ ν, 230, 

ν. ὕ84. ἀνάγεσθαι ντοδοῖϑεϊ ἴῃ αἰίυπι πιᾶτθ. --- Θυδογίξ 

οἰοταΒ, αΐγαπι δροῦία οἵ δοῃϑυ]ίο βοίνοηβ ἃ Τγοδᾶθρ δὺ 1ΐβ αἰβ668- 

βουὶί, δὴ (ἐπιρεβίαίς αἰβίθοίυ5 δ} 5ΟῊΗ ὑ ἘΣ, 

ν΄. 591. χϑονὸς φύσιν, {6]1υγ]5 σοηϊίαταπι: Βᾶδο Θηἶπὶ ππ-- 

ἐν 5ο]6. Μ|Ιπΐπα περιφραστικῶς ἀϊοίυτι Ρτὸ χϑόνα. -- 6 5019 

εαπᾶει 6 ϑοριοο]ε εορίίδίίΐοπεπι αἴεγέ Β]0 πιΐ. Οεᾶ, ΤΥτ. 1425: 

τὴν πάντα βόσκουσαν φλύγα ᾿Ἡλίου. ! 

ν. ὅ94 .--- 6170. Νεῖδαβ εδβϑί πιᾶϊο πυαηῃίΐο ΡΟ] 66 ζαυβίαηι α 61, 

Ἑππὶ πυηίϊαπι, ουἱϊ οἷαᾶςβ πη] οὐ απι οἷν πὶ 06}1]0 δοοσερία Γείεχεπὰδ 

επί. πιδρὶβ ἀεοεγεέ μᾶθο σδἰ δι ία 8 ΘΠ Γαΐ 10, 4πδπὶ Π16. 4] 1846- 

(5 ζεϊϊοὶ εἰν ίαιΣ παμπίϊο ταβ: ααΐϊθὰβ πὰπο δαπιβοοπᾶα βιιπέ ᾿ἰπἴδα- 

δία: ἱἐεπιροβίαβ, αυδπὶ εχοϊίαν!ἐ γα ἀθουῦαμ., 4ὰἃ ἰΡηΪ8δΒ εἴ ΠπιδΥ6 

σομταταυδηΐ οσοπίτα Αὐρίν ΟΥ̓ πὶ ΟἸ4556Π}1, ' 

ν. ὅ94. εὔφημον ἤἥμαρ, ἀϊοεβ π᾿ 4ὺὺ ζαυβία παπίϊθδπίαγ. 

ν. 595, χωρὶς εείί.7 ταῦτα λέγοντες ἀτιμάζομεν τοὺς ϑεούς. 

5001. Πα 50Ρ}., Οεᾶ. 60]. 808: χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ 

τὸ καίρια. 1ία δίχα ν. 1291. 

Υ. ὅ96. ΤαΙὶΐα επἷπὶ βυπί δες π|818, 4.86 ΘΠ ΥΓδ1- 

ἄκ ᾿ἸΙαῦοδιι (602. 608), φυ δ11ἃ ᾳαᾶη ἂο ἀο]ογδι ἀεές5.8- 

νῖ]επι ἔετί οείί. 

- ν. ὅ917. πτώσιμος, ἴαρδβυε, ν, 1041. πτῶμα ἂς εἶδὰς ὑεὶ- 

τα ϑαρΡ]. 662. Ρχγοπι. 919. --- πήματα πτ. στρ. Ἰαοίυπι ἂς Ιᾶρ- 

ἕο, ἰὰ εβί ἀευεαίο εχεγοϊία ἔεγί παμίϊαδ, Ηαϊς οορτίαἰϊοηΐ πήμα- 

τὰ δρροβίίΐοπα ἰαμςίαπι εβέ πόλει -- τυχεῖν, 
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Ν. ὅ98. ἕλκος Υυ]ηὰ8 ΤΠε». 888. ἕν τὸ δήμιον, ὑπὰπὶ μὰς 

Ὀ] ΘᾺ ΠῚ.) σΟπιημ 6. ΡΟΡΟΪΐ. Τία εἷς πολὺς ὑμνοῖτο ΤΊ]. 6. δ 

ν. ὅ99, ἴὐηϊ οἰνιίαί 18 Ὁ]ΟΘΕῚ ορρομαμίαν πιυϊίαθ δἰ Πρ ]ΟΥ πὶ 

εἰνί πὶ οαρᾶρβ: αὰᾶθ ἀΌΡΙΟΧ οα]απιϊία βἱρηϊῃοαίαν ν, 600: διπλὴ 

μάστιγι. ΒΟΤΗ. ἐξαγίζειν ργορτὶς γμίδου! οασβα δχρθθιθ γεὶ. 

οΧβίϊμῃραοις, ἀεϊηᾶθ οπμμΐο ἄσρ!οτα, ἐξοριοσϑέντας. 5. οἷν 0]. ; 

ν. 6ὁ00θ. διπλὴ μάστιγι] υὐ διπλῆς μαράγνης ἂς. ἀυρ!οῖ ο8- ἢ 

Ἰδειϊέαίς Οἰι. ὃτὅ. Οἵ. 5 ον}. Αἱ. 242. ΒΏΟΜΕῈΕ, Ραίεΐ 6 ϑορ!!ο- 

ΟἸ18 Ια δ8δρε ἱπ υ58 ἔυΐβδε Παρ! α ει ἀμπρ]οχ. 

Υ. 601. δέλογχο»ν] δἰμιιτίαδο βυμίᾳ ἄθ τόσ Ποπιοιῖοο 

ΒΕτοπαϊ ἅϊδβ μϑβίαβ. --- ξυγωρὲς ν6ὶ αυαοᾶ ἀγοί ββῖπιθ ἑὰπρῖ (οοπι- 

Ρ68,), υἱ ΟἿ", 982), ν6] ᾳυοᾶ ἰία ἰαποίατη δέ. υρΙΐσοῖ μος οα18-- 

τιϊ(αίαπι, οἴ ρα] οδπὶ οἵ ρεϊναίαπι, ἀπδαυδθαὰς δἴξονέ "6 }11ςα. οἰδᾶδβε 

Ψ, 6002. μέντοι] ρτοξβθοΐο, ΘΧ] 68 οΡΡοβί(ἑοπιθπι, -- πη- 

μάτων τεβρίοἰέ πήματα Υ. ὅ96. τ ᾿ 

Ψν. 008. τόνδ᾽, ηιδπὶ ροβίθεα δχμῖρευο: ν. 608 8η4ᾳ. --α Ῥαθ-. ἡ 

8. ΕἸΣΙ ΔΥΌ, Ἰαπιοηίαίϊο ἄθ ἱπέονίαπίο ἃ Ἐπιγ 8. Ρραταίο. 16 παι- 

ἃν τοῦ θανόντος Ἰαπιοηέαίΐο ἂς πιογίμᾳο Ο. 151; ΤΠ}. 868, ανὸὰὶ 

ἰᾶοπι δἰΐδπι ὕμνος ᾽᾿'Ερινύος ἀρρε]]αίαν ν.. 8671. Οἵ. Αρ. 921. Οἱ", 4τῦ, 

Α ᾳυο ἀϊῆξεχέ, οαγπιθη, 4ὰ0 ἴρβᾶα Εατίαθ Οτοβίθην ἱποδηίθηί ὙΠ 

821. 

« ΨὙ. 004. εὐάγγελον πυεἱμΐπιο, Βα βίαῃζ νατι.), βοᾷ δτέθ ἰαηρεπ- 

ἄχπι οὐπὶ ἥκοντα, ααἱ Ἰδείς πιπίϊα 8 Βαϊν 8 γ68 γνϑηΐί, 

οὶ, 606.  ἰοοπᾶμσηι. οταΐ πῶς πρέπει συμμίξαν κι τ. κ. λέγοντα 

«οἰ. Ουοᾶ ἱἰῃ νἱνίἄα εὐ εομοϊΐζαία οταίξοηθ πμαΐδίαν ἴῃ αν οοίαπι 

οταίϊοηοπι. --- κεδνὰ ν. 236. 

ν. 6017. οὐκ ἀμήνιτον ϑεοὶς} υξ ν, 592 δαιμόνων κότῳ. 

Νοίυπι εχ Οἄγβεθα δχοϊίανὶ 88 ρυΌΘ61188 ἃ Μίποῖνα, ἄδθ μου 

εἴ ναβίαί( 8 ἴεπ)}Ρ}}18 ἰταΐθ., οαΐ8 ΘΟΠΒΙ] απ οαπὰ Νορία 0 Πα ἱ απὶ 

Ἔχ] οέ Εὐχὶρίἄο5. ἰηΐίῖο “Τυοδάσμθ. Οἄ, 1, 327; Π1, 18ὅ, 145: 

ἵν, ὅ02;: Ψν, 108, Οδιβδμι ἱμ (6 η}}}18. ναϑίδι β ροβιίϑηι δαί ἀςβὶ- 

δηανι ΑΘΒΟΙΎΠ8 ν. 318 --- 822 οἱ 48ῦ. 

ν. 008, Οἵ, Εππι. 127 ὕπνος πόνος τε κύριοι ξυνωμόται. ΒΤ 

ν, 609. πῦρ ἀε ξυϊπιΐμο, απο ἀϊοϊίαν πυρὸς βόστρυχος ῬγΟΙΙ. 

1044. -- τὰ πιστάγ Γοοᾶπβ Σἰᾶάπσπι, αἱ Εὰπι. 618. οἴ τὰ δὲ ἷσ 

(οοξαναπέ βογνδίαπι {ἰ ἃ 6 τὶ Ροτάοπᾶάο πιΐβετο ΑΥρίνο»- 

ταιι ἐχοτοΐξυ, 
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οΟὙΘΙΪ -- 088, Νοοία οΥὐίᾳ (οπιροβίαθ οΟἸΠἾ β[ 6 πᾶνο8, αἰιδο 

᾿ ταοίαο Ροιϊοσυμί, οὐ τῆδπσ χορ! οἵαν οϑβοί ἸΏ ΔΥΘ ΘΟΥΡΟΤῚ 8 εἰ (ἃ- 

ἐμ ΝῸΒ οὐπὶ πᾶν βούνανὶ ἀοούαμι ἃ} 418, υἵὐ θὰ υ8ἃ ἔογίυπ 

πθαο δοβίᾳ ἰδοὺ ἔιδηρογοίαν ποίας Βαχὶβ ἰηϊθοία τ ρογοίυγ, (8 

Βαϊυίθπι Υἷχ βροιαία οι δορί πτοὰϊ αν διηυν ἂἀθ {γ8(1 ΘΧογ οἰ (8 οἰαᾶς, 

Ἐχ {Π|8 νοῦὸ δὶ αυΐβ Βυροῦβίεϑ οϑί, ΠῸ5 [ἱ μοιῖββα ρυίαυαμέ, ρμᾶνῖπ 

(ες δὸ πὸβ ἢΠ|08. {{{{πᾶπὶ ὕδπθ Βᾶθς νογίαέ, Μαομοῖδιβ αὐϊᾶάςπι 

Ρτοχίπια νθηϊοΐ, δὶ ἔανογο Ἰονΐν βεγναίαβ εδί, δος νογὰ διάϊν βίϊ. 

ν. 611. δυςκύμαντα κακὰ αυδαοίες ἀϊοίαια ρτὸ δύστηνα 

᾿αυμάτων χαχά. 5ΤΑΝ]Ι». 

ν. 012. Θρήκιαι ν. 113. - 

ΥῪ, 6138. κεροτυπεῖν, τοβίτο ἔεοτῖτε, ἰᾷ ᾳυοὰ ἀεβογίυἱίαν 

Ῥεοῖβ. 410. 

Ν. 614. τυφώς, φΡτοςεῖα, ϑυρΡ]. δ60. ΒΟΡ].. Απέ. 418, -- 

ζάλη, αν νο, ἔα ἔπη γῖσ) (απ απᾶδς (623, (πὶ ἱρηΐθ (Ρτοπι. 358]). 

ν, Ο1ὅ. στρόβος, ἰᾷ ᾳυοά εἰτουπιαρίίαν εἴ (οτᾳαείαγ, ἰἰθῸ 

Ἰοςο ἄς ἱπιρεία, 400 ἔοσαπίαν Ὠᾶνο8. ΔΠ101 ἀθ σΖοηὰ, Θυρ0}]. 4071. - 

Πρτοῦ 5 Ρδβίοι ἀϊοίίεν γϑηίυβ, αὐ 4ὰὶ μα Ἰὰς ἈΜΕΜΝΝ πᾶν 68, 

αυδ δὶ: ἀποοπ δα οταμπέ. 

ΜΙ 611. Τὼ πιατὶ δρρατοπί που ποῦ οοΥΡοΙα αἵ ΠΟΥ 65 Βρδᾶιδὶ μ9 1 

Ῥγδίαι. ΡΙΘΓαμ 4116 Γ65 αὐδορίαπι 60 εἰπογεβοεγο ἀϊοίίιτ, φυοᾶ 

ἰρβα ἐπεῖσιιθ ριοογοαν: νεϊαΐξ κωκυτοῖς ἐπανϑίζειν ΟΠ, 150. ἔπαν- 

ϑήσαντες πόγοίς δμώμώς Ὠ18 118. ἤοτοῖα ἕαοίθηίο5. ἀοπιαβ ΤΠ}. 952. 

ΟΕ 6». 1019. ΠΒος ἴοοο ἀξ 118 αὐ ἴῃ ρΡομπίο ἀρρδγομέ, 'ρβο (ᾶἃ- 

μιδη διιοίοτο. ἔμπᾷε ρμῥἱοηϊίυ 5. ποίη θιὴ νἱἀδίαγ οὐίϊπαῖϊςθα ἰὰ 

οο4π6 ἰσποΐαπι 6556 οὔτ ΡΘηἑἶνο. Βοτ ἢ. νηΐ. Ρ. 168. --- }τ- 

8505 οἰίαίεν ἴῃ ΠθΈ ΠΟ ἄς αι θη, 4αδὴὶ ᾿ ΔΙοΚαπδοτία 5 απ ἃ 

αν Δυνηθηΐο εὐ τ ρῥ. [191. ΣῊΝ 

Υν. 619. ἀκήρατον σκάφος] 5ῆϊνο εἰ {Π͵ᾶ680 δἱνεο. 

Ψ. 020. Βεογαπι “Δ 618 Αβαιδιποιὶ αν 8 νῈ}] ἄοϊό νεῖ 

φῬγεοῖυα5. βαυυνὰαχιξ εἰὰβ πᾶν) 6 Ροίεβίαίθ δου πη αι.) απ 

οἰμηΐ ρα Οτγαθοὶβ εὐδαΐί ἰηΐθηβα, --- Ῥγίαὰς τίς ἀϊοσίαμη ἄἀθ βυμ οτηα- 

ίοτε ἴπ αν 5. ἢ), ΔΙΙΕΓῸ ΨΘΙῸ ΨΘΓΒᾺ μυΐς αἄα!ξ ποθὴ πιοπιζιλειι; 5Βεὰ 

ἄξιαι φυσι ρίδην Γαΐ 556. πὰ πο ΒΒ γπδίογ ει. 

ν. 0622. ἐφέζετο οὑπὶ ἀσουβ.. αὐ ἐφημένῳ ἜἝωμι. 409, 410. --- 

ϑέλουσα, Τα, αὐ ϑαρρ!. 144. ΟΒοερμ. 19. ὙΨΕΙΙΙ, --- σωτὴρ 

τύχη γντὸ σώτειρα, υξ εὐπραξίας οωτῆρος Ὑπεὺ. 22. 
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ν΄. 653. ἐν ὅρμῳ] ἴῃ βίαίϊίίζοπες τπατὶβ, 

ν. 624. Βοης ἸΙοουπι Οα. Ν', ὅ44 οοπιραιδέ Β οἔ}ι., υὐΐ ἀοβονῖς 

γῆ υΣ 15. τυρὶθὰβ οὐϑίίαπι, το χραταιλέῳ πέδῳ Ἐΐατ. Εἰθοίν, 

δ84.ὄ ΒΤ, , 

ν. 026. λευκὸν κατ᾽ ἤμαρ] εἷατο δἔ βεύεπο ἄΐϊθ, υξὐ εβέ 

Ροβί (ειηρθβίδίθπι. ΝΙΝ ἄς βαϊαΐθ ἴῃ γ006 λευχόν, ᾳφυδ6 ᾳυρὰ Ρογ5. 

801. Ιδοίἐ{ἰπὶ ἀοβίσηαΐ, ἰἃ εχ βόα βαυμιίαπι δϑέ ζει οἰίαί 5. οέ αἰεὶ 

βεγεηῃὶ βιἱ !ἀΐηθ. --τ οὐ πεποιϑότες τύχη, οὐ ϑαῤῥοῦντες, 

ἀλλ᾽ ἀμφίβολοι ὄντες, εἰ ἔτε σω ϑεέημεν. 8.6}ν0], 

ν. 021. ἐβουκολοῦμεν] ὥςπερ ἐθϑεραπεύομεν ἐν λογισμοῖς 

τισι τὴν νέαν συμφοράν. 5.601, βουχολούμενος πόνον, ᾿Ιανοζθπι 

χαδηΐα νοϊνθη8.) ἄθ εο πιϑᾶϊίδη5 Εἰαη]. 18. 

ν. 628, διαασχεδαοϑέντος δίξην σποδοῦ. 5 οἷιο!, 1ία χκατασπο-- 

δεῖσϑαι Τμεὺ. 809. ΒΟΙΗ. . ν 

Ψν, 602. ὕΟἱϊπᾶπι ἴῃ }ι18, ᾳυδ8 ἄθ 1ἷβ 4808. Δὺγί ρου (δηροβίδ5, 

ὨΠΠΟ ΒρΡΟΙΔΏΠΒ),) ΠῸΠΟ πιδίμϊπι8, 64 δνοηΐαμί, αυῆλ8 ἔδαβί δια 

βυηί, Οἷ, ΟΝ. 182: γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα σὺν ϑεῶν δόσει; εἐ δὰ ν. 

110. --- Ρίδ6 μαϊς βεηΐθηίζδα ἴᾶπὶ βίαιπι δὐδίίατ ἰὰ ᾳυοᾶ βΒροτδί, 

δχβροοίαπαυμη οῶ56 ΔΙΘ 681 δᾶἄνϑη τ} ᾿δαὰ6 ἀἰὰ δὰπὶ δυΐογο; ααπ πη 

ἩΠ}} δαὶ πἰβϑὶ ἰδπιροβίαβ 116 ταί πεαΐ, Θυδηααδμι Θηΐηλ ΠΕ]105 

ἐπίου 556. ρα απ 5, ἄθ ααϊ θὰ μος ἐποουία οβί; ἂς Νίεπ οί αἱ ἱμίουϊσ 

{ ΟΠΙπΐΪπῸ ΠΟη ΘΟρ 8 Π1}18.,) σΟμΗ͂Βὶ ἴον βοηθυὶβ σομβευνδίοτι, Εἰ απ πὶ 

γε ροβέ ορίαίαπι 1ΠΠιἃ βίαι πὶ μη Βρ6ηὶ Ἰαρίδιη αυδϑὶ σειίδηι 

δπαυπίϊανουϊί., τοϑοοιδαίαγ μοβίεδ βα586 δἱ δ᾽ίαιϊὰ δοοὶ 1586; το 

Ρογεὶί; γϑάϊαβ βᾶπ6 Βρευδμ 18 6βί, 81 πιοᾶο νυνὶΐ; νίνοια νΘΓῸ θαηὶ 

Βροταηἄυπι αβέ, αυἷα Ιονἱ ροίεβί οοηῇάϊ. 1) ἷ8 οὔθ ΠἾ}}] 

«υγθδίαιῃ 68 βοὰ δἰδοὺίίοι Ρτοσδαϊέ ογαίϊο, πθαᾷὰθ δὰ γοβυ]ὰ5 10- 

Εἰοαβ ἀρβουὶρίδθ ϑυμί βρηΐθηί] 16, βθὰ ᾿ΐα αὐ οχ ἰρξᾶ πιθῃηΐίθ οὐαί, 

Ψν, 0356. βλέπειν νῖίνοτα ΟΙΟΘρΙ. 844., υκἡ βλέπειν φάος ΑΒ. 

1503. --- μηχαναῖς νὶᾶρ δὰ, ν. 248, 

Ψν, 630. οὔπω εεἰ(.1] Θυοᾶνϊα χορίαηι σδηὰβ Ιονὶ σαιαπιὶ 68έ, 

αυΐα οἴμηΐα 8 Ιαγ6 ΟΥὐἷρίμθπι τορϑίυπί; ἰίδαιθ βὶ οὐδ ἰΓδβοι μά 

Τοὶααὶ αἰ, φῳογναΐ ίϑημθι 1116 βοθοϊ θη; Ψγ6] δὲ ἀϊπ αἷς νοχϑίυν, 

ἰδηάθη Τυμίίοῦ οὑπὶ 8 ΠΟ] βί1ϊ4 Πμοναί, Οἷ, Οὗ. ΙΝ, τὸῦ. ΑΥἱε 

Ρτδεθοο, οὶ, αἱ ἱπ ἸΙίον 6 πιδῃ!δὶέ, γνεϊδίατιι 5. πιδηδαία ΟἹγίδοιιο- 

δίνδθ (02 544.),ϑΒ. Νίαπο ἄθπιμμ 50] .}8 σοηϑρίοι αν ΟΠ ΟΓαϑ), νδουμμα 

οδί ῥγοβοθηΐατ,, ρτὐπίηας δοίας ἤηΐδι 

ρσαθ, ν΄ 4... 
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Βίδβίηιο βθοιπᾶὰο ν, 6839 --- 1714 εχ} θοίατ,, αασπιοῦῖο 18 6- 

5 ἀ{ε|αὰ εα, αὖἃ Ἠοϊοηδὴι οχοθρουίηΐ Τιοίαηΐ, νεγίενι ἴῃ Ἰποίωπι ἂς 

οδοβὶβ εἰνί θυ; Βδὸρθ ἰΐᾷ πιαίαγὶ ΓΟ] οἰ (αΐ δον ἰμ οἰ αν! (αΐει  αἰσαὶ 

πυδβαιαμι ἱμὲ, αδὲ πὰ] πὶ οοηιἑβϑθαηι 5᾽1 οὐἶπιθ. ΑἸίοτο γονὸ εὐἷ- 

᾿ Σΐηθ. ῥγορί οἱ αἰίογαιι : πόας ὑπ αυδηὶ ἰδὲ ἀοίσοῦ ἰδ {᾿μ ἃ]- 

{τἴσεηι. ΗΒ ἴῃ 'ρβο οαγιΐηθ ΘΧ ΠΝ {19., ἀοῖμἀδ ἴθ ἀπαρδοβίϊα ἀσοο- 

ἀοηίθηι ΔΡ δι ΘΠ ΠΟΘ ΠῚ ΟἸΟΥ ΙΒ Βα]αίδί (ν. ΤΙ --- 141) μἷο φυΐϊάδηι 

οἵ Πὰο δηΐμπιο, βεὰ πηἰεΐ πὶς ἘΧΒΕΪ8 5 ἀ6 νυἱοείουνϊα : βδοι ςοί ψαΐὰ οαὰνὶ 

ὅθ πος Γογτίαμδα [αβίϊ σἱο 5Β0] ]} εἰ (αίεν, ααὰπι παθς οἰϊαπὶ οί 5. ηἰΐ-- 

πίριθ ᾿ἰθενα βἰξ ἃ οὐ 6, τα Τίαψιο 4 ἀμΐθα οΥαίΐο 6 βιὰ 

Οοτο ἴθτθ ρουβιδβουῖἐ ρυϑθοο Οὐ] ν Ἰβοθὴ ἀα 6588. ΟΠ ἷς {τὶ πε δα 

δ βρίομάονα νἱοίονϊδε, ἤυπ δυάϊία φιημοβίαί 5 ἀδκουῖρίϊοπο, αὐτὰ 

ίδπι βονοῦθ ἄθοβ απἰπιδᾶνου ἶδβς ἰμ Οὐδθοοβ ἐπ{6 Πρ] (υγ, τοῦτ οἸο- 

ΤὰΒ δᾶ ορίπίοπεπι οομπίγατνίδηι, ἀοιπατι νογβαγὶ ἢ ΒΌΠΙΠΙΟ μογίσαϊο, 

ὨΘ]ΠῸΘ ΡΟ586 ἰ.88 δὐτᾶβ ΟΡ] νιοὶ (ναί, αυἷα βκαροτᾶ 811 δι ἰαςοία.- 

νυμᾶα ᾿δείἰἶα: αυᾶδ 4υδπὶ ἔδοιο ἴμ τηϊκοιίαμπι τππίοίυτ, Ἔχ 'μ88 

Τιοῖδθ Γοτίαπα ἀρρᾶϊθαί, Αυδα εορί(αἰἰοιοβ μπᾶ ταίΐοπμθ ἰμ οἂγ- 

Ὠλΐη6 δέ δἀογηδίαθ, Ῥυΐηιῖ βίγορ ἢ β Ἔχ μἰθοίας ΠεΙομα, Γυρίοπβ 

εἰ νἱμᾶϊοοβ δχοϊίαης (ν. 639. --- 651), Ττοΐαα Ἰκοί ἴδ: οἱ σα] ἀλη 

ἰδίἐπι Ρᾶνδι5 (055 --- 6064); δΒεαοιπᾶϊβ β᾽ Παρ Ἰοομἶ8, αἱ οτίθ 

ἃν πρπιΐπθ δἀυεαίαβ, σαί! ἰοοοθα ἂς Ὀϊαηᾶε Ἰυᾶϊέ (605 --- 6178), 

δἄυϊίυ5 εἰαὰς ἀοπιαπι ἰπιρ!εί (014 --- 082); (οΥ115. νοΪυ μίαβ ψεπονῖδ, 

ᾳφυδς δδάθπι θη! 14 Τὺ ΤΥΟΙΠῸ5Β. σαρὶξ, ρμοβίεα ἃ Εν ἴ πιΐπ 

Βουΐδπὶ πιίαία (083 --- 692), οἰογίψαθ. κϑμίθηζ ,), δὲ ἀέαμ ἰπ- 

Γογίαπΐ αι ΠᾶΒΟΙ 6 ἔογίαπμα, αὐ οΥἰπθὴ δ᾽ ΘΟΙῚΠ  55ῚΠΙ, ΒΘΟΌΓΔΠΙ 

εββὲ ἰυξίδθ ἀοπιὰβ [οἰ οἰ αίοιλ (095 --- 102); αυανίὲἐν ἰδδχ να 566- 

Ἰενᾶ 6 βρείθγῖθβ οτία σενίβηι μᾶγδίασα μευ ηϊοΐθ) (108 --- 708), 

ἴμπ αυὰ Ξρίθμἀοθί ᾿υϑί {18 ΡΟ Π5 ΡΓΌΠ ἃ.) ΒΒΡΟΓΠ85. αἰν {188 ἐπηρτοῦα 

Ρανίαϑ., οἰἴππῖα βου ηδη5 οἱ ἀδοϊάθηβ (109 --- 114), 

Υ. 029 --- 651, {{πὰὼ6 ποηῖθ ἀσοορὶέ ἨοΙθμᾶ δρί 5βἰ πη πὶ ----, 

πὰπὶ 8 ὨαπΙ8 αυορίδμι, αποὰ ξαία ρμεγδβρχι(ξ --τ' ἀρ 5βί πη απι, - 

| φαΐα 58:6 ἀοβίνχῖς μᾶνΘ5., ΥἹΓῸ5., ὕσθεπι ἔυρϑ βυᾶ, ουΐὰ8 γεβίϊ ἴα 

τα κοουτὶ βαμπί νἱηἄίσεθ, 

ν. 639, ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως] ρΡτγουδι γεγθ, οπιηΐπο ἰία 

υἱ εἃ, ας ενεποιαπέ, ἰὰ ργουᾶγεπί, εἰς τὸ πᾶν, οπιιΐηο Επηι, 

900. ΒΟΤΗ, 

ν. 040, Νὰῃ) ἄδυβ «υϊβρίδπι οἱ Βος πομθη ἱπάϊάϊξ, «αὶΐ τοὶ 
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ομ αβαπ6. πδίυγ απ, ἰίααπθ 6ἃ, 4υᾶθ 6Χ 6ο8. ργονοπίυτα βἰπέ, Ρεῖ- 

Βρίοἶ{3. --ι ὄντεν, οὐχ δρ., πιῖμΐπιθ ἄδ5 αἰϊααΐβ οπιπΐπο ἱσποίαβς 

Β01Ὲ ΒΟΙΠΙοοί. 41 Πἶσ φποᾷὰα ἄς πηγϑίϊοο 110 ἄδο ἱρῃοίο βοιπηὶδ- 

νογίηΐ; βοὰ ἄθιιβ αὐϊδρίαηι, 4 ποιὸ ἰδὲ δϑροχίί, υἷα ἀβρίοἱ 

ΠΟ]: Βᾶθο δηΐπὶ εδί ἀδοιαπι μοίοπίία, πέ ποϊθηΐίεβ ἃ ποηιΐη8 

ἈΡπΟβοδ μία, 4ὰὰ ᾿6 Οἴτοθ φυϊάδηι οατοί, αὐοπΐαδιν ἄδα εβί: ΘΟ. 

ΝΣ, 73. 

ν. 041. ἐν τύχᾳ νέμων] ἰία φυυογηδηβ, υἂξ ἰᾷ ἀϊοοτεΐ, φαοᾶ 

ἰπδίιπι ογαΐ, αἵ το δεὰ ἰαηρο δέ, : 

ν, 042. δορίγαμβρος, εοὐἷπβ παρίΐϊαθ. Ὀ6Ιὰπὶ Ρδτδπΐ, -- 

γαμβρὸς ἄς. οπιιῖ αὐπὶ παρά ρματίο, ἄδ ἔλα 5 πταν ν. 657, 

ἂς ἔταίνθ. υχονὶβ 5 ΟΡ. Οεᾶ, Τυῖ. 10. ἀθ ρδμετθ Εἰ ατὶὶρ. Τρ} 6. 

Αὐ]. 986. --- Πία φαΐ ἘΠ ΙΘ μα. παρέ ἀπδ 51 δέ πὶ τοδαϊίυν πᾶϑίᾶ 

με Πἶςα. -- πρεπόντως, πιδηϊεϑίο, (4. αὐ οατα ΓΒ ρρᾶτουι δέ. ᾿ς 

ν. 048. ἑλένας 4υδ6 δνοβ ρμογᾶϊξ. Βἰπη116 σοπιροβίίαμι ἄναες. 

Ῥεγ. 680. Ρεΐπιο Ιο60 μοβίία ἐδί δὲς βϑηΐίθηίία, ααΐα δε ἱρβᾶ 

ποιητὴ δἰ] 40 ἕαίο αἰνίμο 86, 481} ΡῬΓδΘ00 ἀοβου ρΒἔ» 

ἰεπιροδίαίοπι δἰ ἤρατο νἱἀεοίαγν, --- ἑλέπτολιυς, ποθὴ ποίϊββἰ-- 

πιᾶθ πιδοιίηδθ αυᾶηὶ ἦ Οὐ βίδίοης ἘΒΜΒοάᾶϊ σοπιροβυϊέ Ποπιθίν 

Ῥο]ϊοτγοοίοϑ,. -- [Πχ βίτπαῦθ ΡοΒβὶΓ αἰ 9. ααοάιο 960 τηᾶ- 

οἰ πὶ δἰρηϊῇοαν. Ρ.ΌΡΑΡἾΠ6 -ἰ(ατηθη ΒΒ Θπιοίγ θὰ ἃ ποθ 6Χ 

ρος ἶρδο ΛΟΒΟΙΣΗ ἸΙοσΟ ἄεσυϊναθ8θ, Εἰ ρῥγοϊοοίο πιδοϊιΐηαμι 111 τ 

ΡΙαίανονβ. πατταΐ χαὸ ϑώμβος καὶ χάριν τῇ ψυχῇ παρέχειν, αἱ δαμὰ 

ἂς ἨοΙθπα οορίίαββο οχἰβίϊπιθα. Εν 1.} ι 

νι, 644, ἁβρότιμος, αὐ ἁβρόπλουτος Ἐψατ. Πρ], Ὁ δυν, 1148, 

ουϊ εεἴ εἰοσαηίίαθ ΠΟΙ ΟΙ". 

ν. 045, προκαλύμματα, νοϊαπιῖα, ααΐθυβ ἰᾶπαδα ονίδη- 

ἀευαηίαν, 486 ΑἸ101 παρακαλύμματα, ΒῸῊ 1.2. Μιίνᾶν δϑί, αυορὰ 

ὨΌΠ4 Ἰοσιὶ ψοἹ απ η απὶ τη δηΐΐο δρ ἃ [οι ον τ ρου ον, ανὴ εἷ- 

εὲϊ οἱαυᾶίί συθέσ!α., Ὠἶβὶ ἰρβᾶθ ἰδηπδύη ναϊνδθ., Ραίεί ίαπιοι 

νοςοβ προχαλιμιμάτων ἁβροιίμων τεοϊεγθι α 6586. δ σθὰὶ «αδιη διε 

ἴῃ. δεάϊυι5. Δίνἀασαπι Βρ]εμάοτο ἰπβίβ θη, 1άπ δὶ αὐδουϊέαν ,). οὐΐ-- ᾿ 

πᾶπι Ἰοο0 μᾶθς νο]αιηΐμα δἰέ ἀρ {1551η18ἃ.. ΘΗΝ ΠῸ ρθοΐοβί νορΐ 8 

ἴῃ πιθηίθπι {μπᾶ ] αβλὺ5 σα ἴογο ρΘη 81}. ααθὴὶ ομἠμΐ χαίΐομθ οροῖ-- 

{πὶ ἰδοία εν αι:6 Γι 1886. οοΟμ δοιὰ ποθι ἢ] οϑί, Παχια ἴμ 151: ἐν τῶν ἄβρ. 

προκ. ἔπλ. 7) ἰάθιι. ἀϊοίαπι 6εδί, φαοᾶ γεν. ἐπὶ 1110 ἰὼ λέχος καὶ στί- 

βο. φιλάνορες, 9 (ογι8 εἰ ἕυρα! ν. 819. κι ΒΟ. {ἰαϊαιιο δβδομίϑϑῖ- } 
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γὶδ Ομ οὐ δία" γορίππο: ὁχ δοᾶοην σργοῦϊ ον Αἰοηθᾶ Ῥεγβ, 100. 

ΒΟΙἸοινεὶ ποιιΐηθ ὰθο νο]αιαῖπα ἃ μοβίου 5. νοσαρδηίον παραπετά-- 

ματα, Ροηάομίία αὖ ἱπίογίουο ἰαπιᾶς ραγίο, ΟἿΆ ΟΊ]. Χ, Τὶ, 

8.2 ἰδίας Αὐἱβίορμιδηοπις: 5 αἰ ({ἀν. ἄς ἱπτῖ5 νοΐ, ο. 23, 

ν. 046. Ζεφ. γίγ.1] ΖΔεορμγτὶ ἰμροι(15 Πα. Ζορ]γ- 

χὰ σἱρσδιίοπι ἀἰοὶς ΑΘΒΟν Π5., ραγίο ἃς ΤΥΡΟΏ.,), ἔθγγδο ΠῚ 5, 

εἱ ἄδην Ἰαυ είαν, αὐἱ νοπίυ5 ΤΎΡΟΝ αὐβίν δ᾽} 15. (Ῥτοην, 804 εἱ ϑαρ]. 

560). Μίηΐηθ νετὸ δὰ β'ϑϊϑ Οἱ δηίατη τοίου ἀὰ 5 εϑέ ορίν γε 5, 

 Βεᾷ Δδεβυμιίαπι ποιιθ ἄὰ νἱ ἑμπιπιαηὶ νϑηΐίοστπ. (Οείογηπι γαδοίθ 

5.0}}0}.: ἐξ ἑσπέρας γὰρ πνέων οὔριος τούτῳ γέγονε. -- Εἰ ἀθ αἴ6- 

τὸ Ἠεβυοἰιϊα 8; Ζίγαντος, μεγάλου, ἰοχυροῦ: ᾿ς Ἰοσαπὶ 5μ6- 

οἴδι!β, [1(ὰ γίγας ἀΘ σᾶρᾶμπθο Τῆι. 424. 

Υ. 041. πολύανδροι: ἰΐα ΡοΙβαθ πολύανδροί ΡεΓκ. 533, υΐ 

ἄἀεηβὶβ ῥὑτορτοῦθϊαπίαν οταϊηϊ θα. Νοίϊοηϊ ρσϑηΐβ Ῥδιβᾶυαηὶ οἵ οο- 

Ἰιογίὶ Οτγαθοοσαηι δἀάίίαν ορὶΠοίοπ πολύανδρος, φυιοᾶ ρμ᾽αναὶ παὸ- 

ΤΊΘΓΟῸ Ροβίίαπι, αἰἷᾶ ΡΓῸ ρμΡεοπίθ εἰ σοἰιοτία ἱρβὶ 1Πὶ β' ΠΡ ἡσμΐ- 

πϑηΐαν, ποίΐομθ ἰδηιθη δγοί ββίηιθ ἱμππηοί!. -α δέα]ίΙ απὸ νἱχῖ 

Βοιυί15 αὐηϊαΐίὶ νεπαυδηΐίυῦ Βοοιυπᾶαππι Υ οϑί 5 18 ΘΟΓῺῈ ΠΙ, 

“αὶ πᾶνϑπὶ ΠῸΠ ΔΙΏΡΠ 15 νἱβᾶπι ἀρραϊοταμί δα ΠΟ τὰ 

Βἰηι οἰ ἔο11185 νἱγΓεπίϊα, ἰῃ εἶχ οτυα οπίδα ρυδί ἃ τ, 

ν΄. 648. κατ᾽ ἔχνος] ναοβίϊρίδ βεαυδηίθβ, αὐ Βαρρ]. 588 εἰς 

ἔχνος ἂς νεβίϊοιῖβ [05,9 α1ᾶ6 σοηνεοιβα γαρίοῃθ ᾿οσαΐπέ Πδηδὶ ἤ]ΐδο, 

“Ξ-- Δὰ κυναγοὶ ᾿πίςΠΠδα ἦσα». -- Νανὶβ ἀϊοϊίαν ἄφαντος, αυΐα πἷ- 

ΤΩΪΒ ΙΟΠρ6 μιδεθοθβδβούδί μδι τᾶτγος ἰαὰ αὖ ΘΓ ΠΟ ΔΏΙΡΙΐ 8. ρΡ05- 

βοΐ, ροίοταί γεῦο ἀβ δεὸ διιᾶϊγὶ, ---- πλάταν ρΡεηᾶεέ ἃ χελοάντων, 

Θυοᾶ νυϊσοὸ ᾿απρυμπί ἔχνος ἄφαντον εἰ πλάταν κελσάντων, ἰᾷ ἱποοηι- 

χιοᾶρ ἢΐ, φαΐα πἰπιΐβ ἀϊβίθεία καπί μᾶθα. 

ν. 0649. κελσάντων, Ῥανίαϊθ εἰ Ἠδίοπας, φαΐ ἄΐα δᾶνοπος- 

ταπέ Τγοΐδθ. ἀπππὶ διβοερία εβί οχρϑᾶϊίϊο ΟΥΘσΟ 11. --τ χέλλειν 

ἐπὶ αὐ Εππι. 10, τ ΟΣ 

ν. 601], δι᾽ ἔρεν α ἔἕμ.1 ἰαπρσεπᾶσπα οὐήϊι χυναγοί, 

ν΄. 652 -- 6064. ὙΤτοΐαα νεζᾶθ πϑοδβδιίααϊ πὶβ σδ] τη ἑαίθη 'π- 

(011 ἴτα εἰεβοίτιχ , Ἰαεβᾶπι ποβρὶ δ! (δέεπι υἱέ ἵπ 118, φαΐ βυροῦνα 

Ἰαθίἰα πυρίϊα5 οΕ]εγνεσαπές ΟδΙ ΠΣ σδΥμΐηα ἀὐθὶ Ρχίδμιΐ πιὰ. 

ἰαία βαιέ ἐπ Ἰαπιοπέαίίομεβ ἄθ Ῥαγιᾶθ εἴ οἴϊαβο οἰ νίαπι βδπραΐηο, 

ν. 0ὅ2. κῆδος δυρ]ϊοὶ Βεπδβὰ, εἴ αἰπηϊίαί 5 εἴ οὐτᾶθ. Θαπηι 

αἰπηΐβ 115 ἔδοία βι( Ηφ]οπα., οἴες οασαῃι οἔ Ιαποίαμι, κῆδος ἅς 1ὰ- 
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εἴα ΟΠοορῖ. 409; Τ|6ὺ. 984: 6 αἰβηϊίαίς Βα]. 380. --α- τελεὲεσ- 

σίφρων, 4πᾶ6. αἰΐψααπι τεπὶ εἰβοίϊοηδπι ουγαΐ, Θυδε ΓΕΒ μος 1ο- 

.0 εὰ εβί, υἱὐ οπιμΐ βοηβὰ δχρ]θαίυν εἰ εἰβεϊαίαν ΠΠ]ὰἃ κῆδος. 

ν. 0658. μῆνις, ἱτᾶ ἂἀθ ἰυγα ἀπορίδπι ΙΔ650 εἴ δάϊιας ἱπα]ίο, 

ἝΩΣ τραπέζας ν. 81|. ; 

ν΄. 064. ξυνεστίου; ααἱ μποπογὶν ἧπ ἴοσο ἐγίναί! Ραγίο ΡΒ 

εϑὲ. υἱ εἶὰ5 ΒομοΥ ἀπᾶ οὰπὶ ἰοῦ οἴεηᾶαίατϊ. ἡ, 

γ΄, 05. πρασσομένα ἰυποίιπι οαπὶ ἀυρ] οὶ αορουβαίνο ἀτί- 

μῶσιν εἴ τίοντας, υ](8 Ἰδδϑαπι Ομ οσ πὶ ἐπ 118, φαΐ αἱπιὶβ οχέαϊεν διέ 

ΠΠαπὶ οδιίαμι, Οἵ, ν. 144. --- νυμφότιμον μέλος, οαγπθπ πὰ- 

νά. 416 βρομπβᾶπι σου τᾶη8. Οἵ. Ργομ. ὅ5ὅ. Οαυϊ ἀρροπίίιπι 6δβί ὑμέ- 

ναιον. --τ τίειν, πιδϑηΐὶ ἴασεγα, υἱ ν, 088, 814. -- ἐχφάτως, πἷ- 

χτὰΐαη. δοοναΐ 608, δὶ γαβίϊ(υτοηθιι Ἠεθπᾶα ἃ Ῥαγῖάθ εχίβοια 

μΟ] ον απ έν, ἐπ ρτουαγα ἰδηθη δοίη 15 'ρδατι. Θυοα παΐηΐπι6 ἔεοονηΐς, 

βοὰ βυροῦυα ἰδρι{16 φοἰουγανθυαμί ἡ ρί188., Σίδαᾳιια. συ]ρᾶθ ρᾶγίλοῖ με 

ζαοσίὶ δαμί. 

Υ, 6506. ἐπιῤῥέπειν, οομπίϊηρογθ, βεηδὰ ἐπίγϑηβιίνο, ἀξ ν, 

906, Τιδηβιί νο ν. 226, 

ν. 051. γ,αμβροῖσιν, αἴΕΣ θα 8, ἔγ δίγθ 85 πιᾶτῖίὶ Η 6- 

Ἰεπδ6. {1115 "τ 1 ἃ πὶ ἷ. Ἐταίγαπι ΒΡΟΏΒΙ εἴ ΒρΡΟ 886 ΒΟΓΟΓΌΙΙ ἰοὺ 

εϑί, σαμοια ΠΥ πιοπβθαηι αὖ ἧκ Ἰοοο Ργοπιοί!εῖ. ΠῈ νοσθ γαμβρὸς 

τἰᾶς ν. 042. Ηἰ5 γϑιὸ Ρχίαιμηὶ ἢ11195 Οὐληΐβ ἃὙ}5 ΤΥ οΐα Υαργδοβεηίδ- 

αν), φυὰς εδᾶθηι 118 βομάϊξ, αὐτὸ αν 115. δπυπίϊαηέατ, 

αν, 6ὅ8. μεταμανϑάνειν, ἀοράίβοοτο τὸπὶ.) αἴ πούαϊῃ αἰϊᾳυϊᾷ 

οἷ Ιοσο ἀϊβοδίυτ: ἃ τὴ] 61 ἢ δ ἢ. 

ν, 060 5ᾳᾳ. δείυβία αὐ}. Ρυϊαπιὶ οδπίαπι Δ ηη 6 η (8 }}}} 6 πὶ ὑγ ἃ- 

νἱίοῦ ρμἱδπρῖί, οἱδιηλίαη5. ἰηδαβία τι Βροηδαπι Ρηνἄθι αὐᾶνὶβ νῖδ6, 

τ 586 αι δ 0} 1] 6 ην νἰίαμα 46 {γἰ5.1 οἷν ᾽ απ βδηρι ἢ) 6. ΡΘΓΡ 6558, 

ν. 001]. πικλήσκειν ἂς εἰ δια πἂο πομιΐμθ δἰΐααο, ἔχηι ἱπ 

ργθοῖυ5 (ϑαρρΡ], 212, 211; Εσπι. 608), υπν ἰῃ ρἰδησία ᾿(ν, 1398), 

αἱ ᾿ς. Οὐπὶ πος νόσαυυϊο ἰππρομάαηι εϑέ πάμπροσϑε, ἰᾶοπι ηιοὰ 

πάντως πρόοϑε. Θυδνὶν νίοθ, 4ὺ8 ἄς οσαἰδιρίίδίς Ἰαπιεηίδίαιν οἷν!-- 

(44, οἷαι αι Ραντάθηι οαἸαπιἑέαι5. ἀὐοίοτοπι δηΐα ἱρβᾶπι σδΙ δι τα {15 

πιθηίίοοιι. [1ἃ αὐοὰ οΧμὶροίυν ἴῃ οὐαίίοης Οαββαπῆγδαθ ν. 1019 -- 

1083, ΑἸΐα ᾿υἱὰ5 ἀμονέρ ΟΧΘΙΡΙα βυηΐ νοοσδίΐο Ηθίοπδθ ἃπίθ Π|61- 

(ἰοοπὶ δίτδρ 18. ἃ οεαἃ Ραιδίδε ν, 1510, ΟἸγίδειηποβίνδε δίς πιεηίϊο- 

πφιν 30 οι ἢ) ἴῃ Αρᾶπιοπιοη οι σοιμ μι ϑδογαμι ΟἸΘΟρΙ, 429, Χοῖ- 
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αἰβ ἃπίς πιοπίϊομοπι οἰδὰΐβ Ῥουβαγιπι Ῥοῦβ, 918. --- αἰνόλεκτρος, 

αἵ αἰνόγαμος Ἐξα τ, Ηδ]. 1180. Β Τὰ 

ν΄, ΟΟὔ --- 078, 104 Ἰοοποπὶ ΒοπΟ αὐυϊδαπὶ πυίγν!, σαίυϊιπι 

μϊίο πὶ. ἢ ἢ] το πὶ ΟΥΡᾺ ΠΙθΘΡῸΒ δὲ ραγθηίοϑ, βᾶθρθ ἱπ ὑγδομῖϊβ μοτία- 

{αν}, διιΐος ὑΪαη ἀἰ οί θ πὶ, αΐ οἰ πὶ δἰυἱ ρδιαγοΐ, 

ν. 000. ἀγώλακτον, βΒἷπε ]δΔοίο. υμ]οχ οβί πυΐι νοεῖ 

ΒΟΠΒΙ5., ἔμπὶ δ, 410 ΐο ροβίὶία οβέ, ἔστι ἰάθπι αυΐ γοσα!]0 ὅμιο-- 

γάλακτος, ὁμόϑηλος. Ἡ οι γοῖ.. ϑυπέ αι ποβίλγα Παοήιο Ἰσοαπι 

16 οχριϊοιδγίηΐ : αὐ ἱπορίαπι οϑέ ἀΐσοτθ Ἰθομ δ πὶ οἵ Ἰιοπιἑ οὶ οδἄδηι 

Ἰδοίς παίτϊίον, [πὸ πο ἰδοίθ δπιρ] 5. ΔΙ δία, αυδπ αι 8 ΠῚ (εη6- 

γτῶθ δᾶδμιις δείδ(ϊβ (φιλόμαστον), αὐ Ἰαοίθα οριβ οϑβεξ, βοὰ εἶἰ"ο 

τδ 5 ΡοΟΓγεοίο (613), Οείουαπι Ἰοοι5, 410 ρΡοβίία εβέ τὸχ ἀγά- 

λαχτος ἄοοεξέ δαπὶ ἀδβίσιατα σϑίϊοπμθηὶ παίγί πὶ, πες ἀθδ 60 οδηὶ 

Ῥοβδα ἱπίο!! ὶ., αὐοὰ οδίιυ]β ἔοτγίθ ἃ πιαίγε ἄδθρυϊβὰβ γοροείας αἱ 

δ᾽} Πομλΐηα : ᾳυοᾶ Οὐδουχ 5 δἰ οἰ Ποδίαπι οβϑοέ, 

ν᾿. 6061. οὕτως πἰπιἰΠΠ πᾶ πα πὶ ̓ πίγοάιοὶέ, αξ οἷος ν. 3685. --- 

φιλόμαστον ἰδηοταπι δείδίοπι ἀδεὶρηδί, υἱ ν, 132. ἢ 

ν᾿. 668. προτέλεια (ν. 66). 68 4υδ8 ξαβίϊ ίαπι δοίαί 5, ἰανεπ- 

ἑυίεπι, δηίφροδιμη ἕ. 

ν΄, 609. [εὐφιλόπαις, ῬΓΟΡ 6 ἃ πι 8 ΠΒ ΡΌΘΤΟΒ, συ πὶ ρα 6- 

χὶβ οπιπὶπο απ ἂς νεούβᾶπ8. α6Υ τοοΐὶ σεϊπεϊίεῖΐ ἐς 

μιῖέ ἰοπ Κιπάξγπ. ἘΠυΒηιοᾶϊ θη βι8 πϑοαββαυίι ργορίει βεηαδπα: 

γεραροῖς ἐπίχαρτον. Ψ. Ο. Ἐ. Ε.] 

ΟΝ, 610. γεραρός, κεπίοῦ, δηίίᾳφαιβ σοπιραταίἑ 8, αἴ νεα- 

οός. Τιερίέαν Βαρν]. 601. Εατὶρ. Βυρμ]. 42. 1]. ΠῚ, 110... υὕὔδ]- 

ἀὰ6 ἄς 60, αἱ νοὶ βοπϑοίιίε νῈ] αϊκηϊίαία ἱπίο αἱΐοα. δας. 

Πεῖϊπᾶθ πού Βαϊ 8 ἐρβῖαβ του πιέσαι σΟπιραγαί νὰ5 γεραρώτερος, 1], 

1, 211. ΑἸΐα ἀονίνδίίοηΐβ γαίΐο δβέ εουαπὶ γΟοδυ] οὐ πὶ ἐπ -αρός 

(εὐ πιϊπδίογ πὶ. 86 ΟΥ̓ Π 6 ΠῚ τοροίπηξ ἃ νου ἴῃ ἄω, ποᾷαδ ἴη- 

εδί πὶ ᾿ιΐβ αυϊδααδη ποίἱοπΐβ σοπραγδίν,, 

Νν. 611. πολέα] ξβᾶδ6ρ6, δου. ΗΪυΓ, ΡΙῸ ἅν, ἀιοποῦῖβ πϑι-Ὸὸὸ 

{τ 8 ἕοτιδ πολέων ἱπ ρεηϊξίῖνο δβέ ἰπ Ἰοθο ϑορ]οο] 5. ἃἀδβί σπαίο δᾶ 

ν. 6606. Ἑοτηϊα πολεῖ σε. τπᾶδο. ϑιρρὶ. 145. ΑἸΐα σΟΙ]οσῖἐ ΜΙ δέ}. 

ΟΥν. δ. 128, -- ἔσχ᾽ ἰμπρεπᾶππι οὐπὶ δίχαν: Βα εν αΐ ἃ 4αο ἃ 
ἰπβίυ πὶ εϑί πέδη ςξίὶ, μαρευναίαν εἴ {γδοίαθαίαν γαίϊοπο εα, 4086 
ἰαδία ἐγαΐ ἐπίδμπι!, 1{ ΟΠΟΟρΙΝ, .990 : ἔχει γὰρ αἰσχυντῆρος δίκην. 
ΟΥ Ας. 911], ᾿; 
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ν. 012. φαιδρωπός) αττϊᾶθηβ, Ἰδοθίθ δβρίοῖθπβ ΤυΔΠῸΠ; 

αδπι βἰθὶ εἰμι ἄδίανδηι 6586 ΒρΘΙδυδί, -α γαστρὸς ἀνάγκη 8 

ἔατης ἰμίς Π οἄππ... αὑὯ6 πδηδασίαηι Θὰ τᾶ οῦα ἰυυεΐί, ἀομεο 

510 ΓΟΡΌΓΘ οἰθαπὰ δὶ ρᾶγατα ροίευ. 

χ΄. 614 --- 0532. Αἀυϊίι9 γνοῖὸ οβίοπαϊί ΤΟΥ 5. παίϊνοι: οὅα- 

σαἰϊοιλὶ ο δίϊαΒ ὩΡΟΠΒ ροοιάεβ ἀενογανὶΐ, οδθᾶς ρου ίανανι ἄο- 

τη; ἅϊν ιἱ 5. ΒΔοοΣ 05. σα] απ ϊ(α 8 ἴῃ δοᾶϊ θα. παίνι(8. 

ν. ὁτ4. χρονέζεσϑι αι, δείαίθ νοὶ ἰδεηροῦα ρυοτου εὶ γὙ6ὶ ρτο- 

να], απ ἂς ἰανἀαπᾶο, ίχαπιὶ ἄς ργονοιεμᾶο ἴπ δοίδίθηι δἀυ]ίδη. 

110 ποσϑὰ ΤΠῸΡ. 54. “ 

ν. οὁτῦ. πρὸς τοκήων] αηὐυοᾶ δοορορῖέ ἃ ᾿Ῥαγεηί 8, αυοᾶ 

ετδί μαι οηίαμ. πρὸς γυναικός ν. ὅδ0. ' 

ψ, 611. ΨψαυϊμηοΥνίθαβονεβ οοοἰδοπίϊναβ Θρα]δ8. ἴπ- 

ἀπ 555 Ραγανϊί, ἀγὴ νἱἄάς ποί. οὐ. Εἰαάδην νοος υἱἱέυν ρΡοορία 

Ῥεῖ. 4525 ὅς {γδείϊϑ στ 6 η}}8. 

ν. 018. ἀχκέλευστος}] πο αΐ απίεδ, αὐὰπὶ 60 φοπίθηέξια 

οεβεί εἷ"ὸ, 46 ἰαΒΚῚΒ δρροβίίυτα δοοὶρίο δέ, 

Υ. 619. αἵματι γγὸ φόνῳ, υΐ ν, 608. ᾿ 

ν. 082. ϑαορατᾶοπ οδΙαηι αι 5 15, αἱ οἷα οἴβοία ρχρ]εί, οἷυβ 

ποιμΐης ἃρὶέ, υἱ 5αοογᾶοβ ποιηΐθα οἱ Ἰιοβίϊαβ πιδοίδῃβ. 1{(8. (᾽Δ]8- 

γυυϊίαίοηι 5656 ἰρ8δπὶι δρρεὶαί Οδβδβαηᾶνα ν. 1119. Οοιηραιδηΐ ἱπα 

ἰεγρνείοβ Ἐρινύος χλητῆρα Τμευ. ὅτά; “δου μητέρα Α5. 1156. 

ἐνέρων ἑερίαν Τὰ ἃ γἷνρ. Οτεβί. 261. -- ἐκ ϑὲ οὖ. Α ἄϊϊᾳ πιΐϑβα δδέ 

μδες ρεγίαν βδίίο τηθηίῖ8., 408 Ιδομοπὶ ΠΟ πῸ ΘΧοθρο δέ, ρϑυ ἀθ 

εο οὐρὶίδη8) αυοα δἄυ!ϊίαμ ποῖ ἰἄεπι δοία τι θ5856.. αὐο0α δία] 18, 

Οἵ. Κορ}. Διητν, 022. 

ν. 688 -- 092. Ἑδἄρην ταίϊοῃης Τιοΐδπι νοποταπέ Μανίας, 

αἰν!ἰας, νοπυβίαβ, δηιον. Αποᾶ παρίϊ41]6. Γεβίσπι πὶ αἰ δπιϊαί  ηϊ 

τασίαν!{ ροτηἰοίοξα Εὐγ1ᾶ 'πιΐββα αὶ ἴονα Ἰιοϑρ (Δ }}. 

Ψ. 038. παρ᾽ αὐτά] μήορα πᾶ8ο, ἰαχία ιᾶθο,) ἅ. 6. β' πὶ ῖ- 

Ιἰ6γ. ΑΙ κ5ίαξίπι; 4ἀᾶδο 5'ρηϊδοῦίο νον ἤὰσ ποῖ μου 1 πθΐ, 

ΒΟΤΗ. [{Π|0 πκεῆβα Διοίαπι Τὰ σὶρ. ἔν. ΧΙ], ΨΙΗ, ὅ. ΑἸίετο πώ- 
, 2 - ἃ ΕῚ 

ραυτά, ποδίνο βοηδὰ παρ αὑτὰ βου θοιᾶιῃ), 

ν. 084. φρόνημα οεἰ(.1 δἰ απι βέδία ἰνδηααΐ!]ο οὐ 
} ΄ 

ΡΙδοϊᾶο οσπιροβίία τα, γαλήνη πιϊμΐμθ ἀφ ἱπαγίλ᾽ ἐγδη 4.1} }- 

(αίς, πο ἄς ᾿Ἰδοίββἴηι0. Πλδν 18. πᾺ]}10 νϑηΐο αριίαίλ αἀπροοία. Θαδηι 

ντορίετοα ᾿αρΙομπάϊδοια ἀϊοὶί ἘΠατὶ ρ. θδιιδο8 {τν 1, 1 (0)1.): λαμ 

εν ν» 
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πρᾷ γαλήνῃ. ἘΤ γαληνίζειν φρένα ἜΠα τ, Γν ΧΙΨΙΙ, 4, -- Ηος Ἰοοο 

ἀϊοσίαηι ἄς σαυᾶΐο, 4φὰὺ α' Ττοϊαπὶϑ γοοϊ ρίαν ἩδΙομα, 

τ, 08ῦ. ΤιυχΧυνγϊοπαπι ΟΥ̓ δι δη ἔ πὶ ἀϊνὶἐἐ αγὰ π. ΑἸ]. 

αἱξ γμοοία δὰ οδ8 ἀϊν(ἰα. αὐᾶ8 πᾶ οὑπὶ ΠοΙεπα ΜΘ ΟἾαο οὐ ρι6- 

χαΐ Ῥανΐβ. δ 8 βαορίββίπιθ πιδηοΥ δέ ΠΟΙ ΘΥΚ 2, 4αλ 5 πὰπο ααδϑὶ 

οὐμαία Ττοΐδπι ἱποτοάϊίαν Ἠεϊδηδ. 

ν. 051. ὀμμάτων βέλος Ἰεὶς ἄς {εἴο Οσαον Τουϊοπέθ, πὸπ 

Οχ ΟΟΌΠ] 3 Πιΐ850, ᾿Αἀερδείαν Ηεῖθηδθ Ομ αι Οοαϊο5 εἰ δηΐπιοβ 

ᾳιδϑὶ ἰοία αἰποϊξ, αἵ πιο ἢ] (δ π8ι.. 

Ψν, 681. δηξέϑυμος} [14 δακέϑυμος 5. 0Ρ}.. ΡΒΠ, τοῦ. [1(8 

δάχνειν ἀρὰ Ηοπιοταπι ἄο ἀϊοίο, ᾳιοᾶ βυδβεϊίαί δὰ ἀρϑηάσπι. χαρ- 

διόδηχτος ν. 1392. --- ἔρωτος ἄνθος, ἀποῦ νίρθημ, νἱνὰβ, ἴο- 

ΤΘΩ5, [14 ἥβας ἄνϑος ϑ0Ρ}1]. 663. 

ν, 688.0ὡὨ παραχλίνουο᾽] ἄεῆποοίοπβ, δβίαίαπι [ο]οἰ(αἰ 8 οἕ 

Ἰαοίἱα6. Οἵ, ν. 4285. 50}Ὲ. ΕἸ. 488. κ41. 

ν. 689. Μία Εατίανταμι κοεϊδίλέεηι υἱᾶς νυν, 1101 βᾳ4ᾳ. 148]. 

Ἰάθπι ἀϊοία τι ἄθ βιϑιιΐο βοθῖουθ, ἀλάστορι, ΒαρΡ]. 414 βαᾳη. 6ὅ0. 

Ψν. 6σ90θ. Πριαμίδαισυ Ῥτοδιεία Ῥυΐηια δ} 808 6 τη 16 δρὶ- 

ΦΟΥῸΠΙ. Βγανὶβ δαάθηὶ υἱἀθίαν ν, 495: ἀυΐα ΟἸοςρ}. 99, 

ν. 692. νυμφοόχλαυτος}] ἄφοέιοιάδ βροιδβὶ8, 4υοταπι 

οἂπίαβ νεγίϊ ἴῃ ν]αποίαπι, Υ͂. 6058. 

Υ. 098 - 102. Ψείυβ αἰϊοίαπι Γογίασ ἱπίου ΠΟπιΐπ68, ΠΙΔΡῊ δ πὶ 

[οἰ ̓ οἰ δ ίετη Πα Δ ΠῚ ΤΏ ΠΕΙΘ Β'π6 16.185, ΡΆΓΘΙΘ ΞΕΠΙΡΟΙ οδ,αιηϊία- 

πη). ΑΙ ΟΟΤῸΠΙ ορίηΐοης δααΐά θη ἀἰβϑοηίο. ϑοο]αν φυϊάδιι ματα 

φγορίπηϊέ, οαηὰδ 5101 Βιθα α; 1υδέαθ. δ ρίουαθ ἀομη οὶ ΓΟ] Ϊ οὶ (ἴδηι 

ΒΘΙΡΕΓ ΡυορΊρἱέ 6] οἱ(85. 

Ψν. 095. ϑεπίοηϊί υὐ ΟΡ". ΤΊΈΔΟΙΙ, 1ηϊξ. λόγος μέν ἐστ᾽ ἀρ- 

χαῖος ἀνθρώπων φανείς. γέρων λόγος τὐ τριγέρφων μῦϑος ΟΠοΘρΙ. 

814: γέρον γρόμμα τ. 816 (306); γέρων φόνος ΟΙι. 805). 

ν. 094. τελεσϑέντα] ρεχξεοίαπι, δᾷ βαπιημπὶ ἔακίϊ οἱ ἃ ΠῚ 

φογάποίαπι. 

ν. 097. ϑεπίεπίϊαπι Πᾶπὸ νείαβέαπι βίπθ ἱπιργοθδέϊοπο ρῥτοζοχί 

Ρίῃ ἀδτ. Ργὰμ. 11, 106: ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται, πο- 
λὺς εὖτ᾽ ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται Οἵ. ὙΠΕΡ. 169. 544. - 

Νν. 698. δέχα, ἀϊνετβδθ γδίϊσηΐβ, Οἵ, Κορ. ΕἸ. δᾷτ; σῆς; δίχα 

γνώμης. μονόφρων, ΒίΒρΆ] ΓΒ Βεπίεπίίαθ, οἱόφρων,, βἰπρυϊατίβ, βο- 
Ἰλέαχῖαβ., ἥαρρΡ]. 1798, 
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ν. 099, Τιοπρίυβ οχλϊνοίασ. ἰιᾶθο οορίία(ΐο ν. 103 Ξ44ᾳ. Οἵ, 

Εππη). ὅ31. Ξαρρ!᾽. 104. 

Ψ. 101. εὐϑύδεκος, ᾳυὶ ἰπβίϊἰαθ τορὰϊα ρα ογπαίατ, ἘΠῚΠῚ, 

812. Ἶ 

ν. τῦὸῦῶ2. ϑεηίεπίϊα οαᾶοπι ααδὲ Ἐππὶ:. 535: ἐκ δ᾽ ὑρωδέν φρε- 

φῶν ὃ πᾶσιν φίλος καὶ πολύευκτος ὄλβος. ἴν, δδῦ: ἀνάγκας ἄτερ ϑί- 

χαιος ὧν οὐκ ἄνολβος ἔσται. 

Ν. τοὸῦῷ --- 108. ϑ'ςεϊοσο ρῥγοσί σηἰέαῦ βοοῖαβ ἰπβίσαιΘ (δ Π ρ 0 Υ6 

Ρεγηϊοῖϊοθ, ἰηντοία8 σΘηΐὰ5. ὉΠΟΥ͂, {θυ} }}}}1}5 ἀθπιθβίϊοα οδ᾽απιϊίαβ ἂρ- 

Ραγδπ5 ρΡαιδηί5. -α Εἰδάθηι 'ᾶθο ὑγενίαβ ἀἰοία Ῥειβ. 821; ὕβοις 

γὰρ ἐξανθϑοῦο᾽ ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης, ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέ 

ρος. --- ϑεῖαβ. ἃ}}) δἸίετο ΘΟΠΙ 1 580ΠῚ δχοϊ(αξ αἰίθσαπι, αἱ σομί ἃ 

πεβῈ ποναπι σοπιηιϊίίαξ βοοὶαβ,), 400 βἰδὶ ροιπίοῖθ ρανδέαγ, [Παβίο 

ἰεπροῖ 6 σοπιπζ τ ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ Β06]0}8, αυἷᾶ ᾿ΐα σου παηΐα ΓῈ8 

δι α118. αἱ ΒΘΠΊΡΘΙ ΔΡ{1551 ΠῚ πὶ {6 Π|ΡῚ18 ΕἸ σαπί (νθ ν, 840). : 

ν. το3, φιλεῖν, 5016 ϑυρρ!]. 169: Ρειβ. 600. Ξ5ΌΡρ!. ΕἸ. 

8320. -- »νεάζουσαν, πονδηίοπι, ΥΘοθη 5. πιο] δ μΐεηι: Ηοο {ταπεῖ- 

{ἶνο πκοπβὰ βἰμε ἅυμνίο ἀϊεία εβέ νοχ ϑιρρὶ, 104: ἰδέσοϑω δ᾽ εἰς 

ὕβριν βρότειον, οἷα νεάζει πυϑμὴν δι᾿ ἁμὸν γάμον τὸ ϑάλλος, δᾶ- 

βρίοἷαί 5οο]ὰβ Δ η πὶ) απ Οἄ0 ἔλθη ἀθπὶ ΤΘΟΘΠ5 οιηἰαΐ γδαϊχ ἴπ 

τα θα πὶ ΠῸΡ ΔΓ πὶ στ απι, Π 10ΐ 566] 8. δὺπὶ ΔΙ) ΟΥ 6 ΘΟΠΙρΡ ἃν δία", 

ας ἔτοπᾶςβ βίῃ ρ 148.) βίηραϊα ἔδοϊποια Βοθὶοβία, γθΟθ 5 δι (δέ, 

γεάζει, ἰἴία Βοο Ιοσοὸ ἀϊείαπι γεάζει» ἀθ Ἄνοσδηᾶ!β 118, 46 δ᾽ κοο- 

]οῖς οὐϊυπίατ, 0615 σἱρηϊ ΑἸἑοταπὶ ΒΟ] Β; δ᾽ίει πὶ πΟσ 5οαίι8 

υβδίο (δ ροῖα εὐοοδέ νἱπάϊείαπι, ἰμἴεβία πη Ἰπ|6η... ἐπ ρ ἢ ρΡ6- 

ΤΠ Αρυᾶ ΝΟΡΙΙΟΟΙΘα ἰη δηδιἶνα δϑί Ἰιυΐι νοςοὶβ 

αἷβ: Τιδοῖι. 144, Οεά, ΟΟ], 814. Θυάᾶπὶ 5 4υ]8 Ἰιοο εἰΐδηι ΙοοῸ 

δρηοβοοῦα μι], ΡῈῚ δρροβί(ομοπὶ αἀάϊίαπι οὐἱέ κότον, δαίμονά τὲ 

εἰ ϑοάσος ἄτας δὰ ὕβριν. Νουὶβ νοῸ αἰίενδ γαίΐομθ οοποϊ ηἶι8. δέ 

εἸοσαμάίϊαμ,), ποαὰ6 βᾶπε αἰ ΓΠΟἾ] 18 ργοοοάονα υἱἀοδίαν οὐδίϊθ. 

ν. τοὰά. ἐν καχοῦῖς βροτῶν] ἴπ πιαᾶ]ῖβ που δ! 7). ἴῃ ἰπ- 

Γοτίυη 4. Ποταΐ ηαπ|, αν 15.) 4] ΒΟΘΙ15. ΘΟΠῚ ΠῚ 88.118 65έ, δᾶ 

ο φομαϊίοηα,,, 40 πῖδ]}8. ἀτροίαν Δ](6Γ) δῆ 16 δ6η6 ἀείομδοιο ρΡοίεϑίν 

τί δπὶ ρΥΟΥ 809 ονοι (δία, τἰαχὰ6 Β06]05.,) βοηϊίαπι 6 Β0Ό]616, ἰπ 

ἱηΓογ 119. ποι α] τ {π πὶ, αὐδηᾶο ἐπί α πὶ ἔθη} 05 αἀνοηΐέ, Ρογηΐ- 

οἷοπὶ τδ 68 δυβοϊίαί, Θυοᾶ βαμηύ ααἱ [88 νοσο ὧἀδ ἐπ ρΥῸ}} 18. ΠΟΙ ΐ- 

αΣ]ὰ49 πίε ΡΥ φίεηία), ΔΟΝΟ γ}]ὰ8) αὐ οαυϊᾶθωι Ραΐο,), {ἀπ ΠΟ. 96- 
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πἰζναπι ροΒβυΐββοί, μ6 ἀυϊ  (αίο οὐ γοίαν ἄρ βοηβὰ, βορὰ ἀδίίνυπι, υΐ 

καχοῖς ἀνδράσι Ρεγ5. 108 εἰ Βδορίμβ, 

ν. τοῦ. ὅτε ς. εομΐ, νἱὰς ποΐί, οτἶἔ, -- τὸ κύρεον, ἰακίυπὶ 

διηρυβ μβοοθᾶο,. ΟἿ΄ Εἶμ, ὅ44: Ξαρρ]. 182, υἱὲ οαᾶθπι βοηίθῃ- 

{1α. --- τότ᾽ ἡ τόϑ᾽, Ἰιος γε] ἢΠ1Ὸ ἰθηιμοτγθ, διᾳυαπᾶο. Εἰὰ χα ἱρ, 

Απάτοπι. 852. Β],. --- νεκρά, δδοιβ. ΡΙῸ δάνουυῖο, Οοκίίαιο πονὶ 

Βοϑουὶβ, πόνᾶς οαἰδηι (αι 5, ἴρβα ἴα ἀοβίμαία, ὙοΥΡῸ γεώζουσαν, 

ἰδ ἰῃ μᾶς ῥυΐπια εἰἰδαι δὶ πρ ]αστα πὶ δοηΐοηζδθ μαγίϊα πὶ οχ εἰ θοίατ, 

-- φάους κότον ἂς Ἰυπιΐηθ, οαἰπ8 ΒρΡΙ μον οϑέ θυ γ 1} 18 δε ρογιΐς- 

οἰοβιβ. ΥῸ1Ὶ ἄς ἴψπο αἰν (18 ἀεοβδίγυδηίε, νεὶ ἄς ἅϊθ ἰμίδιβίο, [(8 

Ῥευπίοϊοβ ἰρβα τοοδίυς φῶς αἰνολαμιπές, ν, 860; ἰίὰ 'ἱπ δαγπιῖπα 

ὉΝΟΘΡ οτοταπι ΡΥΐπο ἐπί ἴα 4]108 μααηΐϊί ἱπροηί ποοίθ, δ]ΐοθ ἱπ 

Βίαίυ, αὶ αἰ! Ο]0 Β᾽Π11}}8. εδί., δἰῖοβ δρετγία εἴ οἷαγα Ἰισο; τοῖς μὲν 

ἐν φάει ν. 62. φάους κότος ἀϊοίατπν ἀ6 1 ἃ πὶΐ π 8 ἰμ ἔθη 80, υὐ ϑρά- 

σος ἄτας ν. 101. κόιος ἂθ οπιΐ, αποὰ (θυν}}1186 ἀρραῖοέ, ἄς 

πὰ δ 8. ΡΥΟς 6118 ζουθπί 8 Ομοορ ι. ὅ92. Οἵ. αι. 426; ἀνάγκης 

οὔτινος κότον. 

ν. τῦο. δαέμονκ, βοδίαπι νἰηᾶΐσομι, ἀλάστορα, ηαΐ οὐἰίατ 

ΕΧ ΟΠΙΐ ΒΟΘΙΟΙΓΙΠῚ ΡΥΟρδρδίϊ 06. δα 6 ΘῸοΥ μδί δέ κυβίϊπεΐ: ν, 

1890, 1403 : μέγας χαὶ βαρύμηνις. 1420: δριμόύς. ΟἿ, Ρ 618. 854, δ] 

(δυςπόνητος, βαρύς). ϑαρφι. 414 (πανώλεθρος). ὙπεοΙορκ. Αδϑοῖ, 

8. 9. ῤ 

ν. τοῦ, θράσος ἄτας γτο ϑρασεῖαν ἄταν, [ϑγοοΐαπι 818. 

ἰίαί 5 ρτῸ ζεγοοθπὶι οαϊδηγϊίαί θη, Ηος ζἔογτοοίϊδαο δοιὰ ἀϊΐείαπι 

ϑραούνεσθαι ψ.. 1109. ϑρασύ Ευτ, 868; Βαρρ!]. 191. ϑράσος Αρ. 

ὅπ ρον 40᾽ εἰ μόρε ἄτοιε ΟἸΚΘΡΡΆ.,, ΤΌΤΕ, .:Ξ: μελά- 

ϑροισίν, αυἱὰ ἰπ 'ρεᾶ ἄοῃιο Ἰθοιη μα δί ρεγηΐοῖε8 δᾶ, οαΐὰ8 δὰ- 

οἴοῦ εϑί βρϑιΐὰβ ΡΘΠΠ5 ΡοΥάθη8, 

ν. το08. εἰδομέναν εομπείΓ ποία πὶ κατὰ τὸ σημαινόμενον, Γ8- 

Βρίοἰεπβ ἄταν, αυοᾶ Ιαίοἰ ἱπ ἄτας ϑράοος. Αρίϊοτ ἰαμ ἀπθῖε 60- 

βιδίϊοηϊ οδί δοουβδί δ ΑἸΔΠῚ ΡΘΗ Ϊ ΝᾺ: 56 611185 γδοδηΒ ρῥγογοοδΐ 

ξεγοσθηὶ ρογηϊοίειη,, ἰίδ' αἱ ἤδος δρράγθαί μᾶγθηΐίθπβ, Εἰξβέ δοοιξας- 

{ἰνὰβ εἴεοίυμι ἀεβίρηιδηβ, Νεο γνετῸ ϑράοος ᾿ὰ εβέ, ᾳυσὰ ροίἰ58ὶ- 

ΠὰΠῚ ἀρρᾶγοί; δρρατοί ἰρβὰ ἄτη, ἰίαφιβ δὰ Ἰδης γοογοηδυπι διδΐ 

γΘυθ μι). Τραΐὰβ γοῦῸ ᾿υΐα5 γΟΟΪΒ ΒΘΏΒῈ5 αδέ ἰβ, αυρὰ 5υἱίο 8 }- 

Ρδιδέ "δε ρειηΐοὶθβ., ἱπεχβρθοίαία, ᾿ὰσ6 1Π|8ἃ (ἜΥΎ 1}, 4πᾶ6 8η- 

εὰ πιοπιοταίϑ εβί, βρίεπάθηβ, --- τοκεῦσε», ρΡδΡδπίἰθ8, 18. φαΐ 

Δεβο]}}, Τγαρ. Ψο], 1. Ρ. 1. 12 



118 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒ 
Β06115 δὲ. βϑυπἰοῖθι ΘΟΠΙ ΒοΥαπέ, ααἱ αρίς ΘΟΙΠῚ ΡΥ ηΐο5 ἀΐοαπ- 

α΄. Ῥογπίοϊεβ, 8} Ποπλἑ πἰ 8 506] 68.185 (ὑβοισταῖς) ῥτορδηϊία, βα-᾿ 

Ὀ1ίο 1185. ἐδυν 1581 π|ὰ Θρραϊοί, : 

ν, 109 --- 114. ϑιρΙεπᾶεί νεῦοὸ ἱπ ᾶσ Ῥδγπιοῖα ᾿πβέϊα, αυδ8 

ΡΓΟΡδηι νἱίαπιὶ πιᾶρηΐ ἴδοϊΐ, δϑρουπαΐα νοῦ αϊν (165 τη] ᾿ηαα1-- 

παίαϑβ δ μῖοβ 86 σοηνουί, ΒρΘΥΠΘΠΒ ἐπιρτΌΡ πηι ρΡοΐθηἔϊδηι, ΟἸὨ ΠΣ 

ἀεφοϊάθη8. 

ν. τ09. δίκα λάμπει ἄδπυο ἄϊείαμα αἴ φάους κότος ν. Τθ0ῦ εἔ 

φῶς αἰνολαμιπὲς ν. 860: ἀϊνδοίο τ Βρ᾿ οἴ ΘΒ. 1Ππᾷ Ἰαπηθ πη ̓ πέθπβαμη οἵ 

Ρογπϊοΐθη ἀρρᾶιθηΐεπι. Κ᾽ π|}}18 βϑη!απίία δέ ΟΒοορὶι. 646., 01 π΄ 

εἴδοοία νἱμάϊοία πε 1{86 ΔΥῸ. ἢνπιαία 6556 ἀἰοϊίαν.9 αὐ Βοος Ιο60 

οἷα ΒρΙεμᾶον {Ππβίταΐία5, Εδᾶθπι νεγῸ, 4186 δβδύ 16, β᾽ πη! απ θ 

ἀϑὰ5 οδί ϑομιοο]65. ἀϊοθηβ νἱπαϊοίαπι ἄθ Αἴδοθ βυπιίαπι: εὖ δείν᾽ 

ἔδρασας, δεινὰ καὶ παϑεῖν σε δεῖ" Δίκης δ᾽ ἐξέλαμψεν ὅσιον 

φάος Αἱ. Τιοοῖ, ἔν. 11. --α ἐν δυςκάπψνοις δώμασιν, ἴπ δοᾶϊθα8, 

ᾳυδα π᾿ ζαπηαπι εἴ οἰμθγῈ8. βπηΐ σοηνοιϑ86,), δϑοάθδιῃ ἀ|1846, αὐᾶ5 ηϊ- 

διὰ οσουρανιέ ΡοΓμἸοἶθ5.9.. ἈὈΠῚ ΤΏ] πὶ Βρ]θπμἀθέ Ἰυαμηθ. [1(ὰ ν. Τῦ0: 

καπνῷ ὁ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔν᾽ εὔδημος πόλις. οὐ ΤΊ. 842: χαπνῷ χραί- 

ψετανι πόλιομ᾽ ἅπαν: ᾳαογαηι Ἰοσούαπι 1116 οππμΐπο δ ηἄθηι, αδπὶ 

ποβίοι, δχ θεοί οορτίαί οπθηι, ἰδία νἱπᾶϊοία αἰτ αἴ ἀρρᾶγοῦθ [εἰς 

ἀοπιαπι, ἐθϊ αὐ θηι. ΑἸίο ααϊάρι βο]ιο] βία: δυςκάπνοις, ἤγουν 

πενιχροῖς καὶ εὐτελέσι, οἱ ἰία ΟΠΙΠ68 που ρτοίεβ. Αἵ ἔχῃβ πὴ 

τηδίοσθπι ΡδαρΡΟΙΣ αὐᾶπὶ αἰνὶ(1 Βοιαΐϊηὶ αγάθοο δέξαι το] βἔ1 81), 

4αΐϊθὰς πὰ}1ὰ Οπιηΐηο ἱπ α8ὰ δγαμΐί ἃρία ἔαπιαυῖα ἤθαι6 ἴῃ τ ΘΡΊαμι 

πδαὰθ ἰπ Βουνοῦαπι ΘαἾ6 115. Νααχο δὰ βϑηΐίθηζϊα, ργο Γαΐθμι πιᾶ-- 

οἷβ 6886. ΡῬϑυρθιαπι ααδῆὶ ἀϊν πὶ, ροίοναί 6856. ΛΘΒΟΝΎ, 4α] οΥἱ- 

σίπειν βΘΠ ΘΙ ΒΟΥ απ ᾿ομΐηα πὶ Αἰμ δα θηβία ἢ), Βιοα βαδπὶ ἰρ8108 8 

ἀἰ19 τοροϑίουαΐ εὐ βᾶμῃβ πο} ] 0 1 6 ΘΟΙῚπὶ α8Ππ| 016 }18 ΘΧίβίϊη α)δΐ 

ἱηἄο!οιῃ. Μαμοηΐ ἀϊνι(ἰᾶθ ργοῦο αἰνῖ1, ἱρτοθαπὶ ρϑι αὶ ᾿αδέ1{18 

Ρᾶγαμι ουγδὴ5 ἀἰν (αν ὰπὶ Ροίΐθη(απι. Οδίοσαπι ρμδίοί, ααδηϊνβ Ρ6- 

ποαϊ. μᾶς ἀϊοία βἰπί β56η8ὰ, χγοϑρίοὶ 18. ροί ββίπιαπη δα Ραγὶ θη 

οἱ Ργϊαιαα πὶ δἰαβααθ οἰνιαίθηι 2-- φαοΥ πὶ Β06] τὰ δ. Ρθγηἰοῖθπὶ δηΐθα 

ἰοῦ. Θχ νυ, Το νοῖὸ, αιιοἂ σιοηογαὶ ργοοχσαπίαι 56 η58, ἰὰ 

οἴδοϊίαν, αὐ οσοριίοίαι οἰΐαμι ἄς Αἰγιἀϊ8,, ααούαπι ἃ] (οι ἰᾶπὶ δοσοαϊί, 

4αούαπι βίαίαϑ πιἰπΐπιθ ὦ αἰ 1} 8 οὐ ρΘ 1111 βϑσαταθ ΠδΡδγὶ 

Ρνοίθϑί. 

Ν. τι0. ἐναίσιμος, αυἱ ἧπ 819 8688 σοηίίπεί ἥηΐθ8; πο- 
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απα αυϊἀησδπηὶ (δοϊέ, πἰδὶ φυοὰ ἰυδία εν οἵ ᾿πρίμπι οβέ βου(ἱ δ᾽" ἃ 

διροῦὶβ οὐποοδϑᾶο, Πδφια ἐγεοίμως ν. 848, ἰΐδν οἵ δρίνηι δέ, αίξεν 

ν. θδῦ, 

εἰ. 111. ἐσθλά. Βοιια, ριαία, δεοδρία, τὸ ν. 82δ, Οἵ. αἃ ν. 

ὅ00. Μη ταμν.,, απο δος αἱ ἀαυϊ νον! .. πὶ δρίυ πὶ ἰθ. Θπβοέ 

μος ἴοοο. --- χρυσόπαστα, διγο μἱοία, ἀοευναία, τεΐρη χρυοό-- 

παοτὸος Ἠοτοδ. ΨΠ|, 120. ΒΟΤ Π. Ϊοίαν οὐ τὰ ποικίλα ν. 88, 

8ῦδ, 808: -- πένος, ῥύπος καὶ τὰ ὅμοικ, ΗΒ. 6}. Μιίπίηιθ 

ὧς βονάϊθυ ἀναυϊα οὐρὶίαπῃ τιν, αυδ6 πὰς πο ρου ηδηΐ, 50 ἀὲ 

οὐδ πο, 400 ἱπαυϊπαηίον ππᾶπι 8, (Ἐυ )8. ορροιαπίπι χαϑαραὺ 

χεῖρες, ἰυίας αἱ» ἱπιροία Εανίαγυπι, ἔπη, 818, ΟἿ, ΟΠοορ]ι. 141. 

Ἐσφαϊπδιισαπι πιδοῦ]αιη ἀπρεῦρὶς βανσ 8 δἰβηΐ!η; οἷ. Ευπι. 8317, 

4, Ἠδδὸ ἰρβα πιδοιϊα, πος ἰρβυπὶ πέγος οὐδέ ἰπ πᾶμὰ Αρδιη6- 

τωποηΐβ: ν. 189. -- παλεντρύποις ὄμμασι, δνοιβὶβ οο}18. πά- 

λίντροπος ὄψις ϑαρρ!. 11. Κἴμι 5 δϑί βοηΐίθηἷα ΒΟρΡΒΟΟΙ ας (ΑΙ. 

Βοοῦ. ἔν. 11. ΒΔΕ, 6 5ίου. Ψο}. 1. μ. 124): τὸ χρύοεον δὲ τὰς 4Δί- 

κας δέδορχεν ὄμμα, τὸν δ᾽ ἄδικον ἀμείβεται. , 

ν. 112. δύναμιν οὐ σέβ. πλ. Εδᾶἄεπι βεηίξοιίία 4ὰᾶο ΨΥ, 

8δ4 --- 886. 
ν. τι8. παράσημον, ἀδόκιμον, κίβδηλον. ἀπὸ τούτου καὶ 

τῶν νομισμάτων τὰ κίβδηλα παράσημα λέγεται. Ἡ ΘΕ γε". Θαοά 

ζαϊβα γε] ὑγανὰ ποία δεΐ ἀεδεϊ ηδίι. Οἵ, Εανῖρ. ΗἰρρΡ. 1114: δόξα 

μήν ἀτρεχύς, μήτ᾽ αὖ παράσημος. Β [ι 

ν. τι4. [αϑεἰ{4 οπιμΐα δα βασπι ἤπΘΠι βαμοῦπδέ, ΟὨἾ 5 46- 

πίᾳυς Ιά αυοᾶ ἱπμείυπι δεέ Ἄνθηΐϊί, πυηο ΡΥΪα8, ΠΠΠῸ 56 015. Εᾶ- 

ἄδην βεηϊοη(ία ΟΠοαρ}. ΟἹ; ῥοπὴ δ᾽ ἐπισποπὴ δίκας οεἰί, ἴῃς. {τ᾿ 

269. --ὀ Ἦ τέρμας (θΓΠ ΕΞ ἢ (ἰπ]08.,) πα Γαΐ εὐΐαπρίαηι. ἴη πα 

Οὐ Βν 15 οἷαγα ἀρράνεί, αὐἰὰ ἀδ 6δο ἰυδίοιπάατ 5ἰξ. 

ν. τι -- 14]. ΔΛεοεοάοπίθηη γόρσθηὶι αχοὶϊρῖίο, βθηξι βίῃ σοῖο 

εἰ εἴατο, πθαὺυθ ᾿δοί ἴα. υἱέ Βί, πϑηὰ8 {(εἰβί ιἰὰ Ποία; αὑδο ἕασὶΐθ 

Ρεγεριοἰμηίυν ἃ ΡυΘΡ0ὺ ἰυαᾶϊοθ, Νϑαὰθ διΐδα ργοῦ αν! ᾶης δχροῦί- 

οὔθ Ηείθημδθ ργαίία βιιξοθμίδῃ! . ΠΡ4Ὸ6. ΠῸΠΟ ΘΧΒΕΪΟ ἀὸ νἱοίουϊαὶ 

αἴψφαϊ ἤἥάδαπι αιηθῖ οἱ ρυοθ μη Εἰ ν ΘΙ ΠΙ6 ΓΟΡΟΓ 65. 

Υ. τιῦ --- τ80. Αὐοπιοάο ἰιξία ταίϊοπθ (6 ΒαΙυΐεπι, Ὁ ΤΟΧ, 

τς ΗἾΠἶβ ΠΕαῸΘ ΡΑΓῸ πὶ Ομ οὐ σα ὁ η6 ἰὰ ἀρ 8πι, απο 1 Βοηιϊὶ- 

Ππὲ5. 4ἱ ᾿ηἰπβία ΒΡ ΘΟ ἢ τη δρπὶ ἔαδῇιιινὲ (-- 121): «υϊ ἐπξεϊ οί ες 

; τ ΒΕΓ οὶ υἱάθηίυν εἰπο νοι ἐγι βί{1ὰ {(---ἰ 724): αυλ ἰάθη Ἰδού ἰα μ.. 

12 τ 
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βηρυπξ ἄθ βιυσοθδθὰ ζοτίπ παίὶ Ποτηΐηἶα: παι δτη πὶ δὰπὶ ἀδοϊρίαπέ 

ἄο]οβα δάυϊαίϊομθ, αυἱ ργοῦὰ5 οϑέ ἰπὰθχ (--- 780). -- Τοία οἵαᾶ- 

{10 ἔπ ἄιαϑ ραγίον ἀοϑογὶρίβ, αυϊθὰβ ΡΥ δοἶ888 ἀσθιίαίο ὧδ γ8- 

(ἴοπθ, σα εχοϊρίεπᾶιβ βἰέ γεχ: αὐδύμι δ]έθσα ἰηδπα οχ]ιὶθεΐ εο0- 

χαπὶ βίυαϊα πὶ, αἱ δ᾽ίου πὶ Ποία ρῥἱείαία ἀδοίρεσα σοπδηΐαι (11 --- 

130); δἱέεια Βθη8.8 'ρΡ5085, 4108 ἔυπι δηΐδα ἔονϊἔ, ἕχπι πὰπο ἔονοϑέ 

εἰιογ8 (130 -- 141). ΕΈέ ναμῃϊίας 1118 δίμα!δ, οέ νϑυὶ βϑηβδὰβ εἕ 

εορί(αἰϊοποα ομοτὶ γαΐζϊοποπὶ γαάδαπέ, οὐ ἀπθιίεέ 116 6 βαϊαίᾶ- 

ἐἰοη6. Θάασππὶ δηΐπὶ Ρ6Ι 56 σοηβοηίδποαπι 5ἰέ βυαπα ἰδοί 8 οχοΐ- 

οἱ τεἀειυμπίθπι γαρθπὶ νἱοίογ θη: ἴδηιθη ἴδηι πη α]ΐία βαπέ, αὰ86 ἀ6-- 

Ρεππδηξ σμοῦΣ Ἰδεί {18π|7) ἀξ οᾶπὶ Οβίεπῆεγα ποπ Ῥοϑδὶί πἰβὶ Ποίδπηι, 

Ιἰαφὰς6 οδίειαϊξ μιυϊουῦΐ ρᾶιΐθ, οὺἱ δοίαπι Οβίεμαονθ ποὶἱέ, μοβέε- 

γἱοῦὶ ἰᾷὰ ἴρβύυπι, αυοα Βοηίζί δί, 

Νν. 11ὅ. Δοροάϊέ Αρδιμθιιηοπ, 6416 18ηι ΟΠ Ρ 5 ἃθοδέ ἃ σ ΟΥ̓. 

4υδπι υὐ «ὐἀϊτα ροββὶέ δᾶ, 86 ἀϊεϊξέ οἰουαβ.Ό. Ραΐίεξ ἱρίίαν δὐπὶ 

ἴδ πὰπο οοηβρίοϊ ἰῃ βοθηᾶ, νϑοΐηι ΘΓ ἐγ απ ρ ἢ] (ν. 838), ἴπ 

ᾳυο πιᾶπεΐ, ὕυϑᾳα06 ἄππι ἑαραίϊ θα. ἃ ΟἸ γίϑεοπιποβίγα βίγαί 9 ἀοπιὰ πὶ 

ἱηριεάϊίαν ν. 889. Ἐδδάδθπι γαίΐομθβ βοθηδπὶ ἱπίγαέ Αίοββα δι. 

1580, 607, Ιιᾶος εἰΐδιν δηάρδαβίϊβ βαϊυίαία.Ό. Ἑαοὰ ἃ πιοιοπιθί! Ὁ 

ἔαοία πὶ δβέ βυϑβίδηιδίβ εχοιάΐαηι, ἰἄθηὶ μᾶ}Ὲ8 ν. 88, εἴ, αἱ τιϊ]ιῖ 

υἱάσι νἱἀείαν, Ρεῖβ, 140: ἄλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι. ϑυῖβοιϊξ διΐπι μδθς 

ποπιπὶβ ρβα δρρϑιδίϊο, αὐ οὐρίίαίομ6 δχρίθδίαν. νϑύβὰβ, ἀοίηᾶθ 

α]ίειο νοῦ (ἰ(υ]} Ἰομἶ πῖ8. πιαχίπιθ μ᾽ Π 68 ἜΧΕΙ ΘΠ}, [5 δΐπ 

ἄυρ]εχ οὐδέ πυπιπιὰβ Αρδιμθηηποηΐα ΠΟΠΟΙ, ἔθ ααο Ττοΐϊδηι ἐγδῦ- 

ἰεταέ (ν. 489, 1259). ἔυπι αιοᾶ εχ {Π]Πυβί1 οὐδέ Ῥεϊορίἀδταπι 5 6- 

ΠΟΙ. --- Αἀνεοοίαπι ταροπὶ βεαυπηίαι Ββαί6}}}65 (816). εἰ οδρίνι 

Ττοϊδηΐ, πὶ ααΐθὺ9 Οδββδηάνα (882 544.) ἰπ οὐγγὰ») 4υἱ ποαυϊίιι 

τερίαπι, νεοία (9638, 918, 994). Οἵ. Ατσραμπι. 11π.. 9. 

ν. 1117. Θσοπίαποίν! ἀε!ογαίνὶ ν6ὶ ἀυμιίαί νι : ν. 19], 

ν΄. 119. καιρὸς ἀϊοσίαπι ἄς ἰυβίϊα. π᾿ αϑοιΐαπᾳας τοὶ ἢηΐθι: 

ἰίδφιε ἄς (επιροῖα, β' ἰδπιρουθ ουϊυβρίαπι ἤηΐθς οπιηΐπο δρίϊ 

βαπί τοὶ ἤποϑ (Ριομ. ὅ28) : ἄς πιοᾶο 60, αυἱ οπιπΐμὸ δρίιιν. οβέ 

γεὶ, ἄς ᾳυᾶ δρίίιτ, οοπάϊοπὶ (Θαρμ]. 1061. Ῥτοπι, 5017): ἀφιηΐαιιθ 

ἂς ἱρβὶ8 Εἰ πῖθ 5, εἰ ᾿τ(ὰ Δρ. 340: δηίθ ἰυϑίου ἤπεβ, οἵ οὺ ποϑίγθ 

Ιοεο. υἱ ἔπει ἔχπι Ἰδέϊυ δχίεπαἀϊ ἔὰπὶ ἀγίϊα 8. οοπίνδ]ὶ Ροββαπέ: 

υἰγαπιαᾳαα. ονϊίαίατὰβ δέ ΘΟ, -α χάρες ἰᾷὰ αυοὰ δρίίαν δἰΐουΐ 

συδίυπι δ δοσορίμπι. 
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ον, 120, τὸ δοκεῖν εἶναι] νἱ ἀονὶ 6536, μίαίυν, «πο νἱάε: 

(Ὁ 6986 δἰἰᾳυϊὰ, Μιηΐπια δοχεῖν ργὸ δοκοῦν ροβίίυτῃ Σ τ Ὁ] 00 χΐπ δ 

οἰΐϊαπι φαϊάφαδηι ποίἰοπὶα κεπίἰνὶ τοῦ εἴναν νοὶ ἢ εἶναν ἴπ εἶναι τ6- 

Ῥειὶθη πὶ. 

ν΄. 121. προτίέειν, πἰπιΐφ δοβίϊηδγθ, ]υσ 9 αὐδηὶ ἰά ᾳιοᾶ 

ἰππέυτι Φεέ ἕασοτο: υἱὐ τάμε» πιᾶρηὶ ἔδοοτθ (ν. 655). --- παρ΄ βάν- 

τεςΎ. ὅ9. : 

ν, 122, ἐπιστενάχειν] δ πι 19 βεηίθπί ΒΌΡΡΙ, 489: τοῖς 

ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει. 

ν, 128. δῆγμα, πιοῖβὰ8 ἐγ βί{ἰ8ἃ6 ΠΏ] τονοῦδ εϑί, αυὶ 

δηϊπιαπι ρεηΐία5 σοπιπιον οαΐ, [(α πέπληγμαν δήγματι φοινίῳ. ν, 1086 

ἂρ νϑυἷβ. πᾶς δηΐηιπι Ἰδαᾶπηΐ, 

ν, 124. ἐφ᾽ ἡ παρ] εἴ. ν. 398, 

ΝΜ, 125. ὁμοιοπρεπεῖς, Βἰπιῖ!ε5. εἰ, ουΐυ8 Ἰδεί {189 Ῥαγίϊ οἰ ρ 68 

“απὲ, Ιἰδαὰς ξυγχαέρουσι, τϊηΐ8 ρτὸ ἄἀδίϊνο μδυθμᾶμην, αἱ Ομΐ ον’ 

δὰ ε5ἵ εἱ ἔδοϊϊα ἱπίο]]} }ρ  (}., 

ν. 126. βιαζόμενοι, νὶ συρογταηίεπ, ἔδοΐαμι {γἰβίεπι υἱ τι8- 

(ἀπέίοβ, υἱὐ τἰάθαί. Οτᾶο βϑιίεπίίασα πη 4αππὶ ΡΥΪπι9Ὸ δἀβροοία ποπ 

ΟἸπἷπο σοποΐηουα υἱἀθαίασ πὶ αϊδροβίζ πα πιϑίγί δ, δ] ραπίϊ ἂἃγίθ 

οαπὶ 68 σοπρταϊέ. Ὠυρὶοχ οχμϊθοίαν οσορίίαίο, ἕππι ἄς ἱΐν αὶ 

τηϊβου δαί οπθῖι δηραπέ, ἕσηι ἄθ ἐΐϊβ φαὶ Ἰαεί {1 ᾶτ βἰηυ]δηί, Ργίουῦ 

16 ρατοοθπιΐδεο Πηϊΐυγ; μα νεγῸ ροβίδγιου,, δεᾶ ἀϊπηείγτο δθο 80- 

βοϊν!(υΥ δοδία!θοίο, απδδὶ δα θδὴὶ δε ἀυοαιθ ρΡογίἱ πεγοηΐ, 4ῆ8 886- 

αὐυπίυατ, Εἴ ρμεογέϊποηξ οο γτενεσᾶ. ΗἢΪὰ δΐηὶ ΡΥΪΟΓ' δαπίθηϊἱα σ0η1- 

χὰ ΠΕ πὶ νἱίας γδίϊομεπι γαβρίοϊξ, δος ροβίθυϊου ΡΥ δοίοθι σΟΙ ΠΕΡ 

ἐπὶ αυοαυδ σομαίίοπ6η, 4086 ἰμίενοοαϊ!έ πίοι ΠΟΤ πὶ δέ τα β 6 ΠΙ- 

απ απ θᾶ αὐθᾳυθ, ᾳυδα 5ραυυσπίην. βθιυδἢ βϑηβὰ ἀϊοία βιηέ, 

οὐηΐᾶ ἰδπιθ ἤδθο τϑβρίοἰαπέ ΑΡ ΔΙ ΘΙ ΠΟΙ ΘΠ.) 416 Π|] ἴδηι] ἡ ΠδΓΌΗ 

διηΐπιῖ μαπιδηΐ σεηβεί σποῦ5, αἱ παπὰ ᾿ία ἔαςο!]6 ἀδεϊρίδίιν, Εἴδ4ι8 

ἦπ 115 οἰΐαπι, 486 οἰαυσαππέ ἢοο βυβίεπηα, βΞομιπμπιοῦο ἂς δᾶμε]8- 

εἰοπα Ἰἰοσαία οβέ, 4υᾶ8 ἔδοιϊυ ἰῃὰ ἤοία ᾿Ἰαοϑίϊὰ πᾶ {τί βί  (ἷα 

νεϊβδαίυτ. Θυὰπὶ νΕ Ὸ δᾶ ροβίουϊουϊβ βοπίοπίϊας Ρ ΔΓ ; ᾳυδα ριορτὶθ 

γεβροπάεξ θυ!οῦ!, δβηϊαίαγ Ποσ ποϑβίγο ψνϑυβὰ; ἰἃὰ μηείγίςο βίζψηο ἅε- 

οἸαγανὶε Αθβοθυ 5, δἰδία Ρῥειοιειη ρᾶσίεπιὶ βυβίεηιδί 5 ἃ Ροδβίοσίογὶ 

ἀἰβία πα 5. 

ν. 1217. προβατογνώμων, ηυΐ οτἶυτα παέξυγαπι πονϊί, αἱ ἐπ- 

πογιώμωνς ηυἱ εαυοτατν παίυτδιι δου ϊί, ϊαεα!αίτ. ἔτ. 219, ὅ. Ηε- 
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ΒΥ}. γνώμων, συνετός" Σοφοκλῆς, Οἵ, ν, Ἰ0δὅ. προβατογνώμων 

αἰοίαπι 6χ δϑίίθηι οορίίαμαϊ χαίΐοπθ, 48 ποιμὴν λαῶν. 

ν. 129. ϑυμνϊιθοίαπι (οἰΐαβ βοιίοη 146 οδέ τὰ δοχοῦντ᾽, 68, απ86 

υἱἀθπίυν 6856. πιθηΐς θΘ ΘΝ] 86. δ᾽  υ]αία διιἱ οἰ (ἰδ 6 βῖρηα, 486 ἃϊ- 

οαμπίαι σαένει»,) ὈΙΔηἰτὶ ἀμηϊεῖ(ἰα οοΥταρία,. Ηἷἶἷὸ βίαι οβδί απίνοτς 

8βᾷ6 Ββριηξίθηίδαδ ποχυβ: Εἰοιὶ πῸἢ Ροίοβί, αὐ δα, ᾳυ86 νἱἀεμίυν ΠΝ 

δΐπ]0. ὈΘΠΘνΟΪΟ ὑ]Ἱδη αἰ ϑηιϊοιϊ(ἰαὰ Ποία, Ἰαίοαμί οοα]ο5. υἱεῖ. αἱ. 

68 ΡΠΒΙῈ5 6δί ΒΌΟΤΤΙΩ, 

ν. τῦ0. ὑδαρεῖ, μεμιγμένῃ καὶ οὐ χκαϑαρᾷ καὶ ἀκράτῳ. 

5 Ο 0]. Τοσαῖο Βυιηία ἀθ νἷμο., οἱ δαπᾶ δἀηι ἰδία, [1{8 ἀϊδευίθ 6 

γίημο ἀϊοίαπι Ὀ 11}. ἀραᾶ Αἰμοιαθ. Χ, 424, Ε΄, ΒῚ, Βοιι αι ζίο 

ὑδαρεῖ φιλότητι ἂἀθ Ἰαοτίμἷβ, αυὰ8. θεμδνοϊςηζία 6χ ΟΟ.} 18 8618 }68 

ἐἱαμθδαΐ, ἀϊοία πὶ νἱἀθίαν, Αἱ φυδοηδα ἰἰπρυδ ἔα] α ἀδβί σπαᾶγεΐ ΡῈ Σ 

Βαᾳιοβατη δι οἰ {140}, τῦ ὦ ϑεοογῖρο ΕὙ ον 8 εἴκα [7 

ν, 19] -Ἐ 141. Τὰ τὐδϊ ἔὰπι, αὐὰᾶπὶ αχρϑαϊοηθπὶ ἨεΙθηδ9 

ολυβΒ8 Βιιβοθρίδί!, βᾶηθ να] σϑριθ]ιθη θα. Β.) ΠΘαΠπ6 β6ὴ8. δ86 19 

νΙ ἄρ ν 15, φυοα δ δυαδδοϊαπι Ὀ6]]Ἰ πὶ νἱγῸΒ σοορ βέϊ του οὐνΐαᾶπι 

ἀποειάοϑ. (--- 180): Ὡσπο γνοτο, ααπηὶ ἤμαπι ΙυοΥ 8 δάθρίιβ 68, 58ὰ- 

ἀεηάσην μυΐο, 56 ἤοῃ δχβαϊ ηᾶμη, ΟΟΡΠΟΒΟΘβ ρ856,) υΐπδμι οἷ- 

νἱὰπὶ θ6η6., αὐυἱ πιᾶ]ο 88 ροββουϊηΐ (-- 141). 

ν. 1238. ἀπόμουσος, ἰηβεϊία5. ἄμουσα, ἀτερπῆ, ἀηδῆ, ἀπαί- 

δευτα. Ἡ ΘΒν ο}, -ς γράφειν, ποίαγθ, σοπιραίδγε, δοδέϊπηαχο, υξ 

ΟΡ}. Οδά, Τυτ. 411; οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαις 

ν, 134. οὔακα νέμων, αἱ οἵ. νωμῶν ὙΠῸ}, 8. 

ν, 125, Αὐδδ οἱ ἀπὶ Ἰηνιία ἢ) αἷἰᾶ ποὸὲ Βυδπι γο πὶ δρυπέ 

οἱ ἀεῖομδαμί, αἱ βρομίθ παβοϊίυν δυάδοία, Β0ἃ. 8116} 8Π|. 

ν. 126. ϑιήοχκουσε, ἰία αὐ πὰς οδυδα πον (ταδαηέυγ, 

Παίνὰ8 εἰξθοίι ἢ ἀθϑίρ δέ, --ο Οορίίαίϊο εδί οδᾶθῃη, αὑδ6 ν, 410 

8δ44..γ. οΟΥὐἶἱ ταν φίαηι ἴῃ. Αἰν145,) ἀποὰ πὰ] δουαπὶ οαυδα Οοοὶδὶ 

δυέ. ἤυς 68Γ αἰίοσαὰ 1ΠΠἀ., οὐ ἢ6 ἀορολαπι ἔανον εὐρἃ τϑρ πὶ 

τὰ 9. 50.) ηιδίωϊ ὉΠονΒ.). δἰίογαι πὶ δϑέ ἐπι οἸδίϊο ἐρμὶρθηΐδθ, 

48 αὐἱάθιη με αθβοιίο τοῦθ Ὁ) ΙΟΥΔΙΘ. ὨΘαυϊί, 

ν, 121, ιδοίφιντ αἱ συλ δὴν. γΟ8, ΨΙΟίΟΓ6 8, 4ἀθ δηϊίο ἸΔΡΟΤΘ ὃς 

πο 8 ψΟὐἑ βοι"}, Βοἀ η6 γ08 ἱρκὶ αυϊάριη Ἰαρίατίὶ ρμοΐοπβεϊβ σδαᾶϊο ρΡθηΐ- 

(09 ἱπίορτο, {ἢ ὃ" ΛΔρδηιθηοὴο. δἰΐϊδι ἤᾶθο ἱπίο! ρα μίαν, αυὶ 

σὐμθηά στ Πᾶς βομτειίΐα οἷον οἵ ἴρ86. δι ἰρεί, ααοπιοᾶο ἰῃνὶν 

ἀϊδ᾽ κἰυϊ γἁμΐαιι ὧς νἱρίονία γορογίδία πιυθίυγ; ν, 102 844. 

κὰδ 
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ΟΝ 1831. ἀπ᾽ ἄκρας φρενός] εχ ἱπίίπιδ πιθηέθ, 1ί8 κατ᾿ 
ἄκρας, Γαπᾶ 8, ΟΝ. 091. γνώμων ἄκρος, ορίϊπιθ εε μϑηίίι5 τοὶ ρπδ- 

χὰϑ Αρ. Ἰ0ῦῦ. Νὰ ἄχρας γυκτός, τηρᾶϊα οὐ ἰπίϊπια ποςίο, ποοίϊβ 

ζαβίϊρίο (80 »}. Αἱ, 285). [6 δὲ ἄθ πιθηΐ9. αβίϊρῖο ἀϊοία πὶ οϑέ, 

γοῦνα οὐκ ἀπ᾿ ἄχρας φρενὸς εὔφρων ἀφβίρπδῃηξ. Ἰδθογεπὶ πὸ ΘΧ 

οπιηΐ ρᾶτίε Ἰδείαπι οἴ ρυδία πὶ 6556 ΘΟΥῸ ΠῚ ΠΙΘΗΐΐ, ΠΟ ἰηΐἰ πὴ8 τηθηΐα 

609 ἄθ οοὸ ρδιᾶοσθ, [1{π4ὰ6 ρΓΟΥΒ5 ογγαηΐ ἰωίουργθίεθ, αὐἱ οὐκ 

ἀπ᾿ ἄκρας φρενὸς ἄς βίποοια πιθηῖ5 ἀϊβροβί(ϊοπ, 46 βίῃσοτο π|θπ-- 

ἐϊ8 σαυᾶίο, βΒοϊυπιααθ Πα ἀπ᾿ ἄχρας φρενὸς ἄθ βυρογῆοῖθ πιθηί 8, 

ἦπ αὰὸ νογδοίαν ἰὰ σδιᾶΐαπι, φαοὰ ποῦ ἱπίϊμιο οογᾶθ βοηϊζ δία, 6Χ- 

ΡΙϊοδηί: δἰ αυϊάθη ἄχρος υὐΐᾳας ἔαβίϊ σ᾽ απὶ τοὶ, πδαὰ νογῸ βυρογῆς- 

οἰθν ἀδδίρπδί. σαὶ βδυᾶίο ἑαυ θαίο πϑαᾷὰθ ἱπίορτο οδἕ Ρϑηϊίυβ Ροι- 

σερίο ορροιηὶϊέ ροεία οὐδ᾽ ἀφίλως. Αεοορίυβ ᾳυϊάεμι εδί ἢπὶ8 1δ00- 

Σἶβ. Β6ἃ ΠΟῚ πΙοΥᾶπιὶ δ χοϊίδη5 ᾿δϑί {1 81. 

ν. 1838, Βαϊΐο, 486 ἱπίευ μυΐϊὰ8 βυβίθπηδίβ δηδρδοβίϊοἱ ρατγίοϑ 

ἱπίεγοοαϊξ, β᾽μ}}1}5 οϑέ εἰὰ5. 4ιᾶπὶ ν, 126 ἀειποιϑίναν:. Θδ6 δηΐπὶ 

Ῥτορτῖθ γεεροπᾶθμπέ κϑηίθηϊξζ ἷβ βυβίεπιδίϊβ δ θοαάθη 18, δα δυβοϊιία 

Βυηξ ν. 1838: ρδυϊίεῦ δὸ ίμπὶ δθπιρογὶβ 6 ΥΘΡΥΘ θα, πὰς οἰϊδηὶ 

ΘΘΙ560 ἰπίορυ δ 6556 ΠΟ ΡΟΒ56 ἴμχδπι δἰ] Δΐοη!., ϑ'΄6ἃ πηρΐπμεη- 

ἄσπι εγαΐ οἴοτο, π μᾶς βεπίοπίϊα τηδρὶβ αυδπὶ 1118 τορὶϑ δηΐ ΠῚ πὶ 

οἴδιιδοτεί: {14 δπΐπὶ ἔπ ηι ἄδμιπο,. αυοᾶ ἔογερδί Ἂχρϑαϊίϊο, δροτίο 

ἐχουδαυδΐαγ, ἔππὶ ἂθ Ἔχδοίϊβ γαυὰ8 ἀϊσεθαίυγ : μᾶθὺ 6 τῷ μι δεβεηίϊ, 

46 δα. αιδ8 Βιυπηπιᾶ ΟὨα ΠῚ οὐδέ, αὰ8ἃ8 ραϑβειδί, 64πα 1 ΔΧΙἢΘ 

δου αυδηίυγ. οἰ 5. τ ]ϊ{65., αὑἢ ᾿ᾶΧΊῚΠῚ6 οἱοῦίαν! ρμοίογδξ 'ρ56. 1{4- 

αὰς ἰᾷὰ ἀρθιμᾶάσηι οὐαί οΠογῸ,), 8ἱ ΠΟ ΟΠΊΠΙΠΟ οὑπὶ ᾿ὰς 5] Υἱέ 09 

οομοϊῃθθ δέ οἷ. βοηίθηζία, αὐ δάδοῖδέ ἰὰ, αυὸ ρῥτοὐὶ(ίοηι 6( ἤδυῃι 

απϊισι Τορὶ οξίθμιδοτεί: ἃ φιοᾶ Γαοίαμπη εδί ἴῃ 1185.) 4αυ86 Βοαὰυη- 

(υγ, αὑᾶ6 γεδρίοἰίυΥ ἃ ῬΓΙΟΥῚ Ββαηΐίθηί 8 1917 54.. Ρ6Γ 56 αὐυϊάσηι 

ΒΡΒΟΙυΐα, δεὰ ἴῃ ἰιὰσ οοπάϊ(ἰοπθ τογαπι δᾶ ρῥγοΐοιεπάδ, ηἰδὶ οᾶ- 

ἀοιδίυγ αἰέεγα. 

ν. τ40. ἄκαιρος; 4υἱ ἰυπβίοπ, ἀδρογπδίυν ἢπεβ, 4108 {δΠΊρι1 

ἔοντε, εἴ. ν. 118: ἰίαφας ἰάοπι ᾳφυαοὰ ἀδίκως, φαΐπ ἐπ βογνδηᾶϊ ἤμπὶ- 

υὰβ νεγεδίαγ ἰπιϑέ1{14. ΔΙ] οταπέ αἱ ἀοϊεγεπέ ἄς ἐχροάϊξϊοπο γορὶν 

εὐ ηπθ Γεργεμοηάεγθηΐξ, αυοα 1118 'ρ505 οὐρᾶιδΐ, 4005 π᾿ ΒΘ πὶ 

ἄυχι!έ, Νεαᾳὰς 115. νἱζΐο νεσγίΐ ροίοβέ δὸς γδριοιθπεῖο, πιοᾶο οἵῇς- 

οἷα τερὶ, φυδηνὶβ γθρυθἤθ50 εἴ τορι εμβαηάεηδο, ἀεθα Χμ] ου οὨΐ, 

δαπί 4αἱ [εἷῳ δαίδίθοθυϊηΐ,, βαπέ χὐϊ οἐα πορίςχογι πε γαΐξίοθθ εχ δᾶ 
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ΤΟΡΙΘ]ΙΘΠΒΙΟΠ 6 δισορίϑ. [ἢ 1118 εβί οἴου, ἱπ Ἰιὶ8 ΟἸγίαοπιποβίνα, 

ἀρ αὰὺἃ οορίίαξ οἰοταΒ., Ποπιθὰ πααυδαυδπιὶ ΡΓΟΪαίατα5. Ἀθροτῖεέ 

ος χαχ, πιοάο οπιπίᾶ ρεγρθπᾶογιξ, δ ἔσπι δρηόβξοοί ἤδυτα βἱδὶ 

Ε536 ΟἸΟΥαμα,, αἱ ἔδπι Πρ τα! δι Ἰοοαἔμ5 δέ ὨθαᾷὰΘ αἱϊᾶπὶ Ἰδοί {18 ηὶ 

ΨΕΙΟ 56 η8ι1 πιδίοι 6 πὶ 5᾽ Ια] ἀν οὶ ἔ, ν 

Ὑ. 141. οἱἰκουρεῖν, ᾿ιᾶυϊΐα ν᾽ 6, ἄοπιΐ βεᾶθπίεπι ᾿μαθϊίασθ. Νί- 

11 ἀθ ρυ!ογηαπᾶο. ΑἸΐὰ5. οἰν (8118. ἱπεο]α ργο)86, δ] 18 ἱπιρτοθ6 88 

Βεββὶί. οἰκουρεῖν ἃ6 ΒεΙρεηί ὅ΄'ορ. ΡῬἈΠ, 1838: ἃθ ρᾳε}1α Οδϑᾶ, 

ΟΟ]. 848. οἰχουρὸς ἀοπιὶ Βεάθηβ Αρ. 1146, 1542; Βορ ἢ. Ῥοῖθο ἔτ, 

484. 1. οἰκούριον, Ργδαηιΐατη α4υϊοί5. ἀοιΐ {τ αιιβδοίδα, 5.ῸΡ ιν. ῬΎδοΙ, 

542, οἰκούρημα, πιδιιβῖίο φυϊθία, 1}, 808. οἰχουρὸς 8, οαΐα οϑξ 

ρος πῃ οἴὔχῳ, ᾿ 

Τογίϊο δορί βοάϊΐο ν. 742 --- 906 εχ] είυτ δἄνεηίαβ Αρα- 

Ἠ]ΘΏΙΠΟΙ 5, 4πὶ 4ἰἰ8 σταίϊαβ αρὶξ ἄἀθ Τιοῖὰ δχοίβϑα,), οθηβθηί  σαπὶ 

βοηίθηςα 6Π0}}.. ἑν ἡ 1ἰὰ ΒΘΠΊΡΟΙ ΠΡΡΘΥῚ ξα] οἰαίθπι., 8δὸ ἀθῖ πᾶς γ6- 

γα. ἀοπιοβίϊ δ απὶ οανδιὰ ροιθηάδπι ρᾶιαΐ (ν, 148 --- 180). Ἐχ- 

οἰρίίατ ἃ ΟἸ ἱΔοπημοβίγσα δηδυγαηΐία, ααοπιοᾶο Ἴα]8α ἕαπιᾶ ἄθ ταυτί 

δα] Βδθρ  ββ᾽ πη|6 Δ] ]αία, Ἰυηροαὰθ ἀοβίἀογίο νεχϑία βἰξ, πὰ νΟΓῸ 

ΕΧϑβυ]ίδηΐθ αὐ πῃ βαμπα [οἰϊοϊα΄ 8 ΒΡ] πα τη απ6 Ρογ βίγδία (αρε- 

(ἰὰ εἱ ἱπίτοϊΐαμη ἰπ δαᾶθβ ρᾶιδηίθ (ν. 287 Ρ- 845). θυθπ ᾿οπο- 

γΘὴι ὈΥΪΠῚῸ υὐ᾽ Ὠἰμΐα πὶ ΒΟ] 545 6115 σοηνθηϊθηΐθπι δβρουπδίυν Αρ8- 

τθη0, δεῖ δ, 4αὰπ ΡΘΥβυ βοῦ οἱ ΟἸ γἱδθπιη βίγ8, ΠΟ ΤΣ σο0πι- 

πού. ΟΔ]ΟΘῸΒ ἀεροηϊί, οαρίϊναπι Οδββαπάγδι, 4υ8ηι 8εοαπὶ δἀδαχὶέ, 

ΟἸ γί δε δίγδα σομηπηθηᾶαΐ, δεοᾶδβαιθ ἱπίεδί οοπιϊίδηίςε ΟἸγίδεπιπε- 

βία, 46 ἄδῃιο ἄθ οἷιβ τοᾶϊία ὀχβααί (846 --- 906), 

ν. τ42) -- 180, ) 118 ρναίίαα βαηΐ ἀρθηᾶδθ ρδίμιϊ μα), αὐἱ ΤΥ ο- 

ἴα9 οχοϊάϊιτη ἀδογονογαπί οἵ οἤοϊθπάπμν ουγδνογαπί οἷ 1600). Βο- 

οίς ἀπο τὰ ἀἰχίδβιὶ μᾶμο α]ουίδιη νἱοίουϊαθ τηδᾶ86 πῸ πὶ ΘΔΓΟΥΘ ἰπ- 

νιάϊα: ἃ Πρ πη. ΘῃἾ} Β᾽ΠΟΘΓδπι ΘΧΡΘΙΪΘ θυ ὈΘΠΘν Ο] ἢ 181}, εἷβὲ Δ" 

1Π| 0886 ( -- 115). Ουδε γοῖὸ ἀριὶ δἀονπδηᾶα βαμΐ. δούαηι ἱπ Ρι1-- 

ῬΊΐοο. φομοῖο, σαν δηι 86} πη 18.) πα ἴῃ ἰρ515. δοᾶϊθι8 ἀ6085. δου ἃ- 

μ»ο ἀοιμηοβίϊ 08.) υἱ τηαῃοαί ποὺ ἷ5. Ραᾶγία {ο]]οἰία5 {-- 186). --- δα 

πη Μνδὸ οὐδίϊοηις. οογπυηίαι ρᾶτίθβ  δἱίθια δᾶ. 4ὺ8Δ οἰπεοίαπι αἱΐπ 

βῖ6. οὐἶα δου πὶ οχρΙοί Αραιμθῆηο, δ 6059 γϑβογ 5 σι δίϊδαι 

νἱηδιρίαο ἀρ Ττοϊαᾳηΐϊα βυιίας ; Δ](ον ἃ δα.) 4πἃ 118... 4π8Ὧ6 ΘΠοΟΥᾺ 5 ἀϊ- 

κοιδί, γοβρομ οί, ΑἸ ον 9. ραν τ5. ἀπδθ δὲ ραγ (68, τρί οἱοηίο5 ἀπ- 

ρ᾽ ρει ΟΥ̓ΔΕΟἢἾ8. ΘΒ οΥἹ γϑιομο, ὨΙΧουδί οηΐηι Δὶρ Ο586. Βμ}}{08 



᾿οίαπι υὐ ἀπ᾿ ὀμμάτων ν. 918, 

ΙΝ ΛΕΒΟΗΥΓΠῚ ΛΟΑΜΙΕΜΝΟΝΙΕΝ, 18ῦ 

φαὶ Ἰδεξ εἰ απὶ βὶ πιυ] αν θη, 80. ΠΣ] βἰ πη] πος ᾿δεί {ἰδ πος Γαν 

ΡΙοεπβίοπθηι, Εχ Ἰιΐβ ρυϊπιυπι ἰὰ τοβρίοἱέ ταχ, αυοᾶ Βο] (πὶ 5᾽έ 

Ἰδοί αν “δἰ πιυϊαστο: ἰά ααοὰ οχ ἱπνιἀϊα μ]οσίβααα ἰππδαία στοροίϊ; 

ἀεϊπᾶς ἰᾷ, αὐοᾶ, υἷα (4118. ΠΙΘΠΒ ἷπ πᾶσ εἰΐδηι ἱπνθηϊαίαν οἷν ας, 

ἀπίορτα 6886 πὸρ ρμοββὶί Ἰδοί ἴα, ουἱϊ τοὶ μαι συγ πὶ 56. 8α]}ῖ- 

νἱζαταπι 6556 μοὶ ]ϊοθίαν ἢ {ὰπὶ ποπιΐπαπὶ ταίϊοπθ δ (8... ἔθ ἄθ6ο- 

τὰπι., δέ Βογιπι αυἱάοπι δία πι πὰ πο 7) ἃ υἱγογαπιαὰς {0Ἰ]]αίυν 1π- 

Υἱάϊα. 

ν. 142 -- τ0ῦ. Πϊΐ ρυΐπηατα βυπέ δἀονυδηᾶϊ ρμαίγιΐ, φαΐ ἰυάϊεἷο 

᾿Βανίο Ττοΐδπι ΟΝ ἀαπιπανοταπέ, αὐαοᾶ δαυϊάεμι οἴἶθοὶ ἧἴρηθ Ὁ})}}6 πὶ 

ἀεπίγαιθπα. Οὐΐὰ5 τοὶ βυμηπιᾶ αἰΐβ ργαίΐα μαυειάα, ααοἃ ΠπΠ08 ἰπ 

τ] οτἷ5 νἱπὰϊοίαπι εἰν (αίεπι σορὶπη5. νου ἰ πι5 δια οσἀρίδηι., οἐ-πν 

οἰἀϊπιαθ ΥορῸβ πῃ εδνειβᾶ, --- Ὠυρ]ϊοὶ ταίΐίοπϑ αἰ ργαία γοίενίυτ, 

δἰίετα ρμαϊίς (142 .--- 1752) ἰυάϊοὶ! οδυβαᾶ Ροβίία 1 πιϊη 0 ἀδογαπὶ 

Αὐβίνουαπι Βοποτα (--- 145)... ᾿υδϊοῖ πὶ ἔρβαμη, 410 ΟἸΠ68 ὙΓοΐδηι 

σοπαεπηπᾶνογαηΐ (-α 149), εὐ ἰυδίοίατη οδεοίαπι, 40 ἀεβίνυϊίατν 

αὐῦὺς οαπὶ ἄϊνὶ (15 βυΐθ (- 752) εχ] θοπίατ ; δἰίεγα (108 --- 160) 

βἱοτίαίυν Αἰτίάα, αποὰ ΑΥρίνὶβ ἃ αἷϊβ σομοθδβαηὶ ἔσουϊί, αὐ ἀγθϑ πὶ 

διίε οἀροιεηΐ, ονοιίοιοπέ εἴ οὐπὶ Γαρία ΡΓῸ]6 ρΡογἄθγ θη ἔς 

ν. 142. Τοῖτὰ οἱ αἱ ρμδίγὶῖ ἱμπνοςαί, αἱ ν. 4061] εί 407. 

ν. τ48.( προςεεπεῖν ἂθ ἱπνασδῃᾷ!5 αἰΐβ ν. 828, --- μεταίτιος 

ἂς ἄδο μοπιΐηΐβ ἴῃ ρμειβεϊοπᾶο ἔδοΐπογα φαορίατι αὐϊυίογο. Εἶπ), 199, 

ο Ψ, 144. Αἀϊανογαμί Απαπιοπποηθπὶ αϊὶ οττας Αὐρίνογαπ ρμδ- 

{τἰϊ., φαΐα Βογυπιὶ Ποπούεηι (εραπέζας καὶ ξυνεατίέου Διὸς ν, 658) 

τϊηπεγδέ Ῥανῖπ. ἘΠ᾿ οπιπΐπο Ομ πὶ βοθίετθ ἱπ ἔοιτα δἰΐψιο σοπ- 

Ταΐδ80 οἴεπάϊίιν ἀδοταπι Βοπον (ν. 1501), αὐππὶ πο6 ἦμπ νἱπᾶϊοία 

βΒατηδηἂα δυχὶ πὶ Δ] ΘΓ αὶ 51{ ἀδοῦ πὶ Ρδίγ Οὐ πὶ αγρᾶ ΓΟΡ ΘΠ) "6Π6- 

δοίππηι, δ] ογὰπι ἰὰ δέ, αυοᾶ δαπὶ βευνατθγαπέ ἴῃ ἰφι ροξίαίε (621) 

ν. τὯᾶῦ. δέκαε, εαυθᾶθ ἰπ ἱπάϊοῖϊο {τδοίαίαθο. αυᾶ θη ἃ 

Ξοῖα ᾿πραα οδαβίἀϊ σογαπι Ἔχ] 85 ἀαάιιηΐ αἰ, βΒεα δοίας. σουμ πα πέ, 

φογπυπί Γοΐηυβ αν αῖβ ἱρβὶβ οου]β. Π(6 παρών γε, κοὐ λόγους ἄλ-- 

λὼν κλύων ῬεῖβΒ. 266, Οἵ. ν, 190.᾽ [(ἀ489 φαυπὶ σοτίο οἰηηΐᾷ ποὸ- 

νἰββεπί ἀἰΐ, Ομ 68 δδηᾶεδπι (υἸθγαπέ βεηίθηίίαμι. ἀπὸ γλώοσης ἄϊ-- 

Ἡοπιΐηθη ἰπάϊοοβ. ΠΟΠηἶδὶ δυάϊῃπέ 

φαιπ885. αἰΐ ΟἸΠ 65 ΟΥ̓ ΠΗ ΐ, 

ν. τ406. ἀνδροϑνὴς φϑορά, υἱ ἀνδροκὴς τυχὴ Ἐαπὶ, 956; 

ἀνδοοκμὴς λοιγὺς 50Ρν], 618; ἀνδρολέτειρα ἄτα Ὑπεν, 314, 



18ῦ ΘΟ ΜΕΝΤΑΒΙΌΘ 

ν. τ41. «ἱματηρὸν τεῦχος, ἀμφορεὺς ϑανατοῦ ἴπ ἰυά οὶ 

Διεοραρὶ, αασπι δΙίογαμὶ νὰ8.) ἱΠπἃ ἐναντίον χύτος, ἱθΐ νοσατοίυτ, 

ἀμφορεὺς ἐλεοῦ, 5 6]ν01. ΑγΙδίορ!. Ψοβρ, 89. ἔπ Εαπιθμ ἀϊ!8 οἰϊαπι 

ἄσο οἰτοιπιοι αν νᾶβα (ν. 142). --- οὐ διχοῤῥόπως ϑιιρν»]ὶ,. 60. 

ν. 118. ψήφους ἔϑεντο φϑορὰς ἀϊοίαπι ρτο ἐψηφίσαντο, οἷς 

Ἡεται. νὶς. 899. ὙΥΕΤΙ.., ΑΥεβδίπιθ ἱαπραῃίαν οοκἰξαίομεβ ψήτ 

φους τιϑέναν, αἴ ἀηδηι εἴποίαμί ποίϊομοπι, Ροίοξί νεῖο Τὶς Ἰοσὰβ 

οἰΐδηι ἰΐᾳ μές! Πρὶ, αἱ ααδονὶβ βαπίθηζα , ψῆφος: ἀϊοδίαγ φϑορά: 

4ααπι απϊαβουϊιβαθθ. ἄἀοὶ βαοηίθηίϊα Ροιπἰοῖθηα ἀθοιονεγῖί, ἀπδαὰδε- 

46 5βϑηίοηία ἰρϑ ἀἰοὶ μοίθοτνδί Ροιμΐοἶ68. ῬΥΗΝ 

»δα 1419. Αἃ ορροβίίαπι νο’Ὸ ΓΔΒ ΕΘΝ Ὴ] ἃ- 

πὰ8 δοορεοββὶἐ ποῖ ἱπιρ]θία πι. χϑρθοίαθδίατ τπϑλαπὶ δα υδπι 

6586 δοροββαναπι, 868 Ω1}}}} δὰ νᾶβ δοραββὶί, πἰβὶ βοΐα 'ρβᾶ ἰιᾶθὺ 

ἐχϑρϑοίαίο, ἰίαψφιια. νᾶσααπι τπᾶπαυδέ, Ψιδοίαν ρΡοθία ος Ιοσο τη 

ἰία οορί(ανῖ5βθ. αὐ ποη Οἰγο Πρ ΟΥ ΔΙ ΘΗ να88., βοᾷ μοβίία οβϑϑεμέ 

εχ αἰταφιο ἰυδίοαπι, ρᾶτία.,), υΐ δοοροίετοί ἰυἄςεχ ααΐδααα δὰ 1ὰ, ἴμ 

αὐο Φαϊοα αι ταἰ οϊθᾶαμη ἀσχιί. Νόῖῆο δἀρσρβϑὶί δᾶ διίθυαπι νᾶ8. 

--- οὐ πληρουμένῳ ἄαίϊνιβ, εἴϊεοίαπι ἄρϑίρηδιβ: ἐΐα αἴ ποι ἧπ- 

ΡΙετθίαυτ. Οἵ. ν. 186. 

ν. τόθ, Ναμπο οδἰΐαπι ἔα πιο ἱπιδίὶρηΐβ εϑέ οαρίδ οἷν - 

(45. ἘΠ Ιοπρίπαιο δᾶϑρίοϊ μά 8. ἔα πιο ἀοβὶρ δία ἸΟΘᾺΒ.,, αἱνὶ βία 

ειαΐί Ττοῖα, πϑαὰθ παης οἰΐαμι, 4ασπ ἰαπίαι ἰθπι ρου 5 ἰπ ἀ{᾿ ποῖα 

ποβίτο ριδϑίου "τ, ἴαμιο ἤηΐα ἔδοία5. 6βΐ. ᾽ 

ν. 151. Νιρσεμπέ ρονπίοίϊεὶ ρυοσθ]]δο: ἔαν! 14 νοτοὸ 

βδ'ια α] δπιουΐοηβ οἠἱζίίϊς ρίηρυαοθβ ορυ]οπηίΐδο ἔἸἰδέι 8. 

ψΊναπίύ Πᾶς ρυοο 6] 1ας6 δἄμας, ααδιηγᾶϊα 65ΐ αποῦ ἱρηΐβ ἀθνούδηάαπηι 1π- 

νεϑηΐαί: ροϑίρα νϑῦῸ πᾶ οὐτὰ ΡΓΟ66|115 11118,. 4015 Πα πὶ 6 4 6 8᾽ 6 81.- 

(υγ.), δπιογί(υν ἔν}, πιαίαία ἰμ πιουία τη. οἰ Π ΘΙ ΘῚ : ἴῃ ἧρ8δο νΘ͵Ὸ 

οἰογίοπο δον ἔατΐ Παίαβ., ἀαῖθὰ5 ἀἰϊπρονυραπίαν ἀἰντ δ. απ88 

δχϑίϊηχ!ί, ρου πὰ}»68. οἵ δὔγθιῃ. --- ζῆν βϑῆβὰ πιθίμρ!ονΐοο 6 οΥᾶ- 

οὐ] 8 δορὶ. Οε. Τυι, 482, ἄρ Ἰερῖθα5 ἀϊνιαἷα Δηίβ, 457.,. ἄς 

δνοηί 9 Γοτίαπας Οοὰ, Τ γι, Δ, 

ν. 1754. καὶ --’ καί] οαἄδιν τὸ8 ἄιριϊοἱ ταίϊΐοηθ πδΡρυδίαν, 

πὰς "ρον, πὰπο ἸΟΗρΡΊι8. οἵ δοσανδί5, το πάγαιν ατίο8, ἰππ 

βἰἀΐαο, αἱ ὁρχανὰ ὙΠῸ», 3406, --- δύκευα, παγέδας. 5.ΟἾν0], τ ὑπέρ- 

κοτοι, 4παγυηι νῖ8. ἰπίθηϑα νὴ ἀΟΓΘ ΒΟΥ] βαρουδν 

ν, τοῦ. δια μα ϑύνειν, ἄεϊοῖς, οχδίϊμραονο, αἱ ἀμαϑύνειν ἕλμ, 

αὐ “Ὡ δ ειδωυδι νι, κὰν, οὐδὸν. ιν... ὦ κι 

᾿΄“σ“᾿Φ-.«ὩῳὩϑ"Ἱ 

ς ἂψ σοι 



ΙΝ ΔΕΘΟΗΥΎΠΙ ΑΟΛΜΕΜΝΟΝΕΜ, 1571 

931. δ Ἰαοοιδηὰο [1Δοι], ἔγ, 220 (Π4Γ.}: κύνες διημάϑυνον ἄνδρα 

'δεοπότην. Θυὶ Ἰοοὰμ ἃἰϊᾳυΐᾷ εἰμ τὰ πα ἰβ μα ρθοί σαὶ ποβίτο; δάχος 

'διημάϑυνεν. Ηἷς νϑῦὸ αϑιι5 ΑΘΒΟΝγ]ο ΡΥ ορτὶ 8, δα 6. ΟΠ Ἶ Ὁ 60Π- 

Οἴ ΠΟΙ Β. οαπὶ ΡΥ Ϊηεἶνα νοοΐϑ δἰ σηϊΠοαίίοπο: ἄμκαϑον ποιεῖν, ἀφανίζειν, 

φϑείρειν. ἨεΒγο},, ἴῃ δύθηδ8 δἵ ρυ]νουοὴ σοηνογίεγο, ἴῃ ρυϊν6- 

τὴ χεῆϊροιθ. 108 1], ΙΧ, ὅ98; πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει. --- ὃ ἅ- 

κος, ὑοβίϊα πιουαχ, πιοηβίγαμι, ν, 1103. ΟἿν. 580. εοἰί, ἘαγΥ, 

ΤΪρροὶ. 6406, Τδ]ὶβ θεϑίϊα ἰρβα ἀϊοϊίαν 116 ΟὙΘΟΟ ἃ πὶ ΠῸΠΙΘΓ 5, αυΐ 

ἵν φαυο Ἰΐρπθο οἰ ίιιβ ὑσ θα πὶ σορὶέ οἵ ρογᾶϊαϊ. 1(ὰ παράνομον δά- 

χος ἀ6 {Π|γ586 ἀϊείαμι Εἰ ν΄. Ττοδᾶ, 284, 

τς Ἢ τὸτ. Εᾳαυΐ ΡΌΠῈ5 αϊοϊίαν 1116 οδίοινα, 4π΄Ὺ ΘΧ υΐθτῸ δααΐ 

Ἰρπεὶ ργοοθᾶθηβ ἱπ ὑὐῦὲ ἀρρᾶτυϊί. [1 ΤΠ πον οίϊα 5 1, 470: πὲ 

οἷδπὶ ἀυτδίοιι Τιοϊδηΐϊβ Ῥεγραπια ρατία ᾿ἱπἢατηπαββοέ Θ4 ἃ 5 πὸ- 

οίυσπο αἀταϊ ρθη δὰ πη. Εἴ Εἰ ἷὰ 5 ἀρυδ Δδονοθΐαπι (ΥἹ, 2): 

ΠῚ ΠΙΔΧΙΠΟ 56] βυρειανὶί ρου αν 5 ΔΥΠιαί 8 δα 8, ααἱ βδὺ0 ρᾶτ- 

{(ὰ αιάσδ ρθιάδί Ῥεγρᾶτηδ. Θυΐϊθὰβ ΠΟΒίΓΙ ΨΘΥΒῸΒ ἰρϑὲ ν᾽ ἀδηΐαν 6χ- 

ΡῬταββὶ, φυδηηυδηι 60 ἢΠ|6 Ἰοοὺυβ αἰπεγί ἃ ποβίτο, αιοᾶ ἐδ δαυὰ8 

ἶρ5θ, πἴο ΐ, αυΐ δαὰο δγαμέ ἱποῖυβὶ, βαϊξαπι ἔθοΐββα ἀϊουπίαγ, τοῦ 

ἀοπιδηστφόφος, αἱ Βουία μη νουβαί, 40πἃ δΡ(6 ὨΙδ ΧΙ π6. Ορυ5. εϑβέ 

ἧῃ ΡΙΌΘΙΟ, υνἱ ναῦῖα ἃ ναυὶϊβ μαγίϊθ 5 ἱβοϊα πίν (616, 1μπθ δο- 

οορίδϑπι 5ᾶθρα ϑ]ουαῃᾶϊὶ οδιβᾶ πο οοπδυσίαυ ἀϊη οπὶ Θχ θυ θυ δι ΐ ὙΒ 

τοῦθ: ΤᾺεΡ. 490, 5452, ὅ90, ΟΕ, ΒΡ!» ΑἹ, 515: διὰ πολυῤῥάφου 
οτρέφων πόρπαχος ἑπτάβοιον οάχος. τ᾿ λεὼς ἄθ τηᾶπὰ νἰγου οι 

εἸεοίογαπι: Εαπῃ. 038, 681]. --- ΤΠ οοὰβ Πομποῦὶ οί Οα. Υ1, 5612: 

δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅϑ'᾽ εἴατο πάντες ἄριστοι ᾿Δργείων, Τρώεσσι 

φύνον χαὶ κῆρα φέροντες. Οἵ, [Ν΄, 212. 

ΟΝ, 158. πήδημ᾽ ὀρούσας] ρΡτοΒΘἢ5. δχ δῆυο, ἱὑππόϑεν 

ἐχχύμενοι Οἅ. ΨΠΠ, δ15. -- ἀμφὶ Πλειάδων δύσι»] 90} ἔπε 

δυσία πὶ αἰ, Μίεμβα δίδῖο οὐ απίαν ΡΙοΪαάεβ φααίίμον εἴ ᾳυδᾶγα- 

δ᾽ηία οἰγεἰίει ἀϊε 5 μοβέ ἀοαυϊποοίαπι ν ΘΓ ΠῚ, οὐ Νονδη γί οὐοΐ- 

ἀυπέ, (ο(ἄθη ἔεγθ ἀΐεθὺβ ροβέ δϑᾳαϊποοί πὶ δυσί 816. Οοτης- 

μι ηἶβ δυίθη) Ορίἶἷο Τιοΐδη οΧοΐβαπι Γαΐογί 8} ἰπἰἴ0 δοείαξ κα. Β [,. 

Μίειπα Βοϊγορμανυΐοηθ δὲί Ὑπανροϊΐοπθ, υὐδ ΗΕΙ]Δηϊοα5, ΑΘΒΟΒΥ]αΒ. 

δαοία πα πὶ, αἱ τἰδοίαν, 46. ἀδείσπαν!, υἱ γαϊοποπι τεάδοτεξ ἱπ- 

επί Π|8.. 436 οἴαβϑθηι τϑάθιπίθιι ψεχανὶ, ἐδηιρεβία( 5, 4086 

πιοία δεδίαία ραγὺμι ρτουαυ 5 νἱάευὶ ροίοταί, "᾽ο05ξ ἔρβὰπι ΘὨ ἢ) 

ΡΙοϊ δα!) Οσσάβη:ὶ ἐει ραβία!ε58 ΟΥἾτὶ αἰοῖ Η οϑιοάυ κ, 486 ΒΌΠΙΠΑΠΠΙ 



158 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΒ 

οὐαπΐ πανί σαί οὐ αὔονραπέ ρουϊουϊαπι; ΟΡΡ. ΟΙΤ: εὖτ᾽ ἂν Πληϊάδες 

σϑένος ὄβριμον ᾿Ὠαρίωνος φεύγουσαι πίπτωσιν ἐς ἢεροειδέα πόντον, 

δὴ τότε παντοίων ἀνέμων ϑύουσιν ἀῆται" καὶ τότε μηκέτε μῆας ἔχειν 

ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ. ΟἿ, ἰν. 382. 

ν. τοῦ. ἔλειξεν] αἱματολοιχὸς ν. 1399, λέων αἱματοῤῥόφος 

ἘΠππι. 1938. τυραννικὸς γαρίυΒ, αξ ΟἸν, 419, Περί σπαίυν οδθᾶθβ Ρυὶ- 

διιΐ, Ρο (8, Ποῖρ]ου!, Αδίγδηδοί 8, διουππαυς Ρυϊαταὶ ΒΟΥ απ 

βαρίθηι, 405 οσπὶ Ραγιάθ εἱ Ηδβ]θπᾶ ρμοβί ΗἩβθοίουβ πιουΐθπι ΒΌΒΕΙ- 

εἰἰϊίες. πιδπιοῖδέ Ηοπιοταβ 1]. ΧΧΙΝν, 249. Θυΐϊθὰβ α ἔαυ 5 ἰτδρῖ- 

σού δάδοτο ρΡοββαμυ ἢ] γάο 1 Π], 8 ΡΟΪν πιθβίου θ᾽ ποοδίμπι, 

Ψ. 161 --- τ1τ1ὅ, Ηδες αἱ εὐδηΐ ἀϊοσαπᾶα; αυοᾶ ἔσπδηι δί(ἱποέ 

οτδίϊοθπι, δηυϊάεπι ἰδουπι σοπβθηίΐο. ΒἘαδτὶ βυπέ, αυλ ἐεϊοῖυυ5 

ποι ἰηνίἀραηξ: ἀσρ]ϊοὶ δπΐηι πηᾶϊὸ ἀγαθίαν ᾿ηέθ!ῖχ,, ἔὰπὶ ΡῬΥΟΡΥΪΟ 

ἄοϊονθ, ἔὰπιὶ αἀερεοία δἸΐθπαθ ἕογίαπαθ (--- 1769), 14 αὐυοᾶ 1Ρ88 6Χ- 

Ῥεγίαβ βυπι: ἀπαπὶ ἐπα γίθπι ΤΘΡΟγου πὶ δ οἰ {ἰᾶπι ΘΟ, αἱ τηλ]ιὶ 

χιαχίηις θθμανοῖἍ νι ἀουδπίαν; ΒΟ]υβαας {Π|γ5865,) ασπδπαπδαῖπ ἰηνὶίαβ 

οχροαϊοηὶρ Ραγίΐοθρβ, βίγσθηιθ 26 δάϊανι; αὰϊ αἵταπι πὰπς νἱνϑέ 

διι ἱπίουϊογι ἔ, ἱρποῦο {(-- 115), ᾿ 

Ψ. τὸ2. μέμνημαν κλύων]Ἱ βᾶπθ ΘοΥπ|,) αὰ86 ἔα ρΡτοία- 

1ἰβί1.. ποῖ ΟὈ] 5. βαηι,) αυδηαθᾶιη, δηίθασδπι δ 6ἃ ΤΟϑΡοΟΠ θη, 

Ὧδ αἷϊϊα τοῦ Ιοσαία5. Βαβρίοι νϑιῸ δᾶπι οουὶ βεηέεηί μι, πρὶ 

ΡΙοσγαθιαᾳαθ 16 Ἰᾶπὶ εἰ {γ1βύ{18π|., τ} ν]αηᾶμ5 εὐ διιΐσας δρρᾶιεδέ 

δηϊπιὰβ ἰομρο δι 6 δομίΐθηβ, Οαΐὰβ τοὶ οχ θεῖ ΤῸ Χχ Ταίϊ 6 Ώ), 

χοροί ίανι 6 οομηπαηὶ ᾿οηλΐπαπ ἴῃ ζ6] οἰ 0165 ἑηνὶα δ, 

ν. 1603, συνήγορος, 4υἱ ἰάθιι μτοπίείαγ, υοσᾶ ΔΙ᾿ αι, Τί 

ἄς ογδοι]α 4118, αα8ο ἰάθη ἄϊσαηί, ααοᾶᾷ 4118, δα» }.. ΤΥ, 1165. 

συνηγορεῖν 858θη{τἴ 0, 814, Μίιμΐπιθ. οορίίαπάιπι ἄθ ρδίγοπο, υὑέ 

Δ ΘΙ Ιδὺ 61. [ηἅ. 

ν. τ64. συγγενές, ἱππδίαπι, αὐ πηι. 691], σύγγονον Δε. 816. 

ν. τοῦ, φέλον εατοίς Ἰὰπρποηάππι σὰπὶ σέβειν, ΡτῸ διμΐσο, πέ 

δυιΐουση οοἰογὸ δ πὶ αυϊ ἔδυδία υἱὲ ἔου πᾶ. 

Υ. το6. δύςφρων ἐός, ψΘΠΘΠΙ πὶ ἐπ ΓΘ 5. ΠῚ, ΥΘΏ ΘΗ ΠπΙ Ὠγάϊθνο- 

Ἰομίϊαθ. Μοῖθυν ργανίυβ νοχαΐ δὰΠ}.) σαϊὰ5 58} ρ΄ 118 νΘΠ6ΠῸ αυ0- 

Ρίδπι σον αρίι8 οδδέ, ἰὸς ἀ6θ νομοῦ, υἱ Εππι, 180, Ψνϑηθαμὺ πὶ 

τ] ον οΙοπίϊα δὶ οοΥ οσσαυρανὶί, δυ ροί ἀ010} 6"). --- προς-- 

ἤσϑαί τι Ἰοσὰαπὶ δἰΐσαὶ νἱοΐησ ὁσοαραγε; πο. τινὸ Ἰοσαπι Βυπο, ἐα- 

μεῖα, Υ. 1112, 1633. Ρεῖς, 881|, . 
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ος Δ ΤΟΊ. νόσος ἄς πιδῖο αυορίαπι, Οἵ. δὰ ν. 182. 

ΟΥ̓, τῖῦο. ἐξεπίσταμαι, βοῖο εχ ἱμπάϊοϊϊβ; βαδορίιβ δρυὰ 5 ο- 

ΡΙΙΟΟΙΘ ; Οοᾶ, Οο]. 554, 

Ὑ. 17]. κάτοπτρον, βρθοΐοπι, ἱπιδρίηθπι ἰπ ΒΡΘΟΌΪΟ ν βδηι, 

αν! αν αἰ. Ἐρτορία ἀφδίρπδίίο ἴαϊψαθ διηιοϊ(ἷδθ. οὐΐὰβ βίβ πᾶ 

οὐ ηΐα σοπβρίοἰ πίη, Π6Ο ἔδη) 6} ΒΘΏΒῈᾺ ἰβ Βυυ αϑέ εἰ νἱία μδυϊίοι 

δίᾳφι 8 παδαίηίναι, 4185 ΒΡΘΟΆΪαπ ΟΧ}ὶυ οί, --- εἴδωλον σκιᾶς, 

ἱπιαρὸ ἀπ ῦγδο: ἅιρ! θα νδηϊίαίθ., δέ αὐ θγαθ οἵ ἐπηαρὶπἶ8, (ἃ σχιῶς 

ὄναρ Ῥὶπᾶ, ΡγΓΠ. ΥΠΙ, 9ὅ. εἴδωλον οκιᾶς Βορ), ὙγιῸ ἔτ, 

ὅ81. 6, εἴδωλ᾽ ἢ κουφὴν σκιὰν ΒΟΡ". Αἵ. 126, χαπνοῦ σκιάν, 

εἴδωλον ῬΆΪΠ. 946. -- δυπέ αυὶ δγοίϊ 8 ἰυπραπέ νοῦθα εὖ γὰρ ἐξεπίέ- 

στακαε ὅμιλίας κάτοπτρον, Ηἴδᾳις Βοραναί8 εἴδωλον οεἰί. μεμάειθ 

'νυίεπέ δὖν εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἄν. Αἱ ταμν πἰ}}} ἀϊοεγοί Αραπιθιιμο 5) εἶϑὲ 

586 ᾿ΠΠ05.. 4ἱ δἰ ̓  θα πανοὶὶ νἱδὶ οσβθηΐ, Ἰιοηιΐηοθ ἱπειίεβ; ἰὰ αὐοὰά 

γϊηΐπηα οὐδηΐ, βεά ἰηδιὶδ οὐδί δούὰμι [δι 18 ιυ}(889, Ηος ἀϊσοπάμσμι 

εἰδέ, ξαΐβας 608 ποπηϊΐβὶ βρθοίεηι ἔπ] αν 8118. 1ὰ ααοὰ ἔδο!]ς ἰπ- 

{εἸ Πρ 6886 ἰάθη ᾳαοὰ ζδη}αγ  τΐδιη. δου πὶ ἔυΐββθ ΜΪ}1] αἶδὶ 

Βρεοΐθπ, ΤΠ) βροηίς ἱηίε! ρίαν, αυοηδηι βοπδὰ ἀϊςαμί ἐπ 868 

γεὶ ἱπεγίεβ.. 

ΟὟ, τῖ2. δοκοῦντας οοἰέ. 5ὶ αυΐϊάαπι φοηβεπίδποαπι 68ί ε0- 

ταπι,) 4ἱ "6! 1 πὶ σαρίαπΐ, δηΐπιο ἱποϊίδίο εἴ ἰπαυϊείο πο σοηί ἃ Π0- 

βίοβ βου), 56 τοχ εἰΐδπὶ σοηίνα ἱρβιπ ἀασθη) 5686 σΟηΨΟΓίοιε; 

εὐπὶ γΈΓῸ., αυἱ ᾿ἰραηίίυ5 ἄοηιϊ 86 οοῃίἰ εξ, ᾳυδηλ ἈΘ]]ὺ πὶ βαβοίρὶ, 

ΠΕ 5 ρμδοδίϊ ἰυκίϊα τθίᾳιυα σοοιοευαπέ Πηΐθι εἰᾳι6 βυδάοραμί, οἱ 

τεσὶ οοποεᾶαδί αυοᾶ τ6ρΡ15 6ϑ8ΐ. 

ν. τῖϑ." {Πγπ868 Ἔχρϑάϊτοη6πῚ γδοαβᾶ4 ΘΧ ἢ ἰαθαίαγ ἰπ απᾶτίο 

σνυρυϊοναπη ἰργο, ἐθίᾳας ἤοία οἷὰ5 ᾿πβδηὶδ ἀείερποθαΐαν ἃ Ραϊαπιθᾶς, 

ἰά ᾳυοᾶ ποίυπι 6 Ρέοοϊο. Εααὰπιὶ Ῥαϊδηθάδιι βου ρϑουϊ ΑἜβομγ]υ, 

0} ᾳυοαᾳὰς Βᾶθο πᾶι δία ζυΐεβα ἰμ(6]}}οἸίυτ, 

Υν. τά. σειρεφόρος, υΐ ν, 1566, αυΐ αἸΐᾳφυεπι ἱπ εἴβοίεμο 

ΟΡετα δάϊυναί: ρΡιορτῖὶς ἄς δαυο οεεραίῳ Κ΄ ομ]ι. ΕἸ. 122, [χη]. πὸπ 

ἀπ 58}}. ΒΙρ8 δϊπὶ Αἰγιάασαπι 6χ υἱγοαιι ἔναίνα οοῃβίαθαί, φυΐυιις 

δάυα δεβοοϊαθδίαν {Π|γ5569, -- Ἱγ 556) Ορίϊ πὶ ἔαΐββε ΔΑἰνὶᾶατια πὶ 

ξοοΐαπι 6χΧ οπιηΐυις ρδᾶίεέ ἀθ6 6] 1]οὸ Τιοΐᾶπο ἔα 5, ΕΠὰ5 δι πὴ Ρέα-΄ 

ἀεπίϊα εἰ βο]]ενίϊα ἔὰπὶ σοηνοοδηίαν ρμανίἰοἰρθ5., ἔστι σοπὶαποίΐ {ε- 

ποπίυγ., ἔχηι ρΡαινοηϊίυγ δὰ ἤπειη; "ἢ ᾳυοὰ ἴῃ βίηραϊα ἔα] ἀ6- 

χιομπβίγαν: ἱπ ὕηἱἰν. Επογοϊορδοάΐα (Οὔγββειβ8.), ὕὐιουπαιε ἀἰπβὶ- 
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ἄϊαπι αἰϊφαοᾶ ἐπ δχογοϊία οὐἱίυτ, απ νἱᾶθα ἃ» Αἰνἱἄαγασι ῬΑΡ "15 

βίασθ: {ασπι 1ΐ) 4 Βαπΐ ἔου ἰββῖπιῖ,) ΔΟΙ 1165, Αἰᾶχ, 8111, βαορί8- 

εἰμι δἀνοιβθηίΐίασ Αἰγ1α 185. : 

ν. ττὸ. εἴτ᾽ οὖν εοεἰ(.}] θΘυΐα ἰοπιροβίδίς πἷθ φασααθ ἃ"Ὁ- 

χορίαβ οὐαί; οἵ, ν, 680, Ψιὰθ5 ἀυρ]ῖοὶ τγδίϊομθ ξε! οἱ δέει. 489 

ἴαπι σοπῃίϊρὶΕ Αρδιημθη ΠΟ Ἶ, μὲ π δ)... {ππὶ ἰηνταϊα πὰ] Ο᾽ ̓πὶ εἴ 

δι ἶ580 δπιΐοο ὈΠΐσΟ. ἔμπι 115 {ὰὙ}}18.) 4188 ΤΟ οὶ ἴῃ οἰν ίαί6 γ6Ρε1- 

ἕυτ πὶ 6856 ἀδβίρηδνῖ ΘΠ ΟΡ 8. 

ν. 1τῖ6 ---- 186.(. Θυδα ριδείοιοα ἴῃ τορὰὺπ οἰν (αι 5 δέ αἰνίη !5 

αἀοτπαπάα βδαηΐ, δὰ ΡᾺΡ]1οἷΒ ΘΟΠΙΪ 8. Δ} 115. ουνυϊη 5. Ουδθ 

Ῥγοβρετᾶ βαπέ, δᾶ βίδὈ: 8 ῃ}5: 4186 Π|6 4618 δρθηῃΐ, 118. δᾶν δα }ιῖ- 

μοῦ η5. Ναμο ἴῃ ἰρβίε δοᾶϊθι5 ἄθ05 δάοναθο ἀαπιθϑίϊ 605, αἵ νἱ- 

οἰοιίαπι, αὐᾶηπὶ σΟΠηοαββου αηΐ,), με Ροίσδπι σΟηδογνεηΐ, -- υδ6 ἰπ 

εἰνι(αίς δἀονυπαμπᾶδθ βυηΐ, δῦ πὶ ἀΟΡΙΟΧ δϑβί γϑίϊο: διοσατα 68, αἱ 

οοπβιμιθηίαν εἰ βίδα ηΐαν ΓῸΒ νδπο οἱ ΡΙΓΌΒΡΟΙΘ ρεβίδθ, ἰἸογα πὶ 

68, υἱἡ εχϑβίϊηρααπίαν 68, 4186 ποχία Θχϑβίἰίθγυπί,. ὕἱναπιααα μι δΐ 

ΤΕΧ. εἴ ργαβθίθγ βοὉ ΒοπουῈ8 18 ἀεθ 105. 

ν. τό. πρὸς πόλιν τε καὶ ϑεούς] ἴΙὰ αὐῦ8 πα]ία ἰπ- 

5ρίοἰεπᾶα εἰ αἰϊαά᾽ σαμάα εὐδί γΘνΘΈΥΒῸ γϑρὶ, θΟπᾶ ἜΟΥ 1}, 4 "6110 

εγαπί οοοΐδβἷ; ἀϊβίγ θαυμα, εἃ αὰᾶθ 60 ἃὐυβοηίθ νἱ ᾿ἰπλιιβία ου α5586 

εγορία εὐδηΐ, τεϑίϊθηᾶα, 8}18. Β118. 14 ρο(ἰβείπι τὰ ἀοεαίατ, πὲ 

οἴονγθπίαν ΞροΪα 6 "6}10 γερονγίδία (ν. 386) εἵ ᾿πβίϊυδνοπίαν θὰρ- 

ΡΙΙοαίϊοπαΒ. ΡῈ ἰοίανμη οἰ ν (46 πὶ.) αὐ σι δία 6. ΔΡΘΓΘΗαΥ, 

ν. τῖῖ. χοινοὺς ἀγῶνας] σου αἶα Ββίθαϊα, ΘΟΠΙ ΠῚ ἢ ΘΠ 

ἀρ! ον δίίου δ σομπίθης0η 61. -- παγήγυρις ὧδ σΟΠ 18, αδ8 

γοχ οομηβίϊαἰαταβ 68. Αρὶὲ δηΐϊπὶ 116. ὕυὐ ἀγαθοῦ χορ ἀρεθέ 

(εἴν. ν. 861), δαάοπὶ Τίϊοπ6) 408 ΓῈΧ ΑΥΡΊνΒ ἴῃ ΒΡ) Ομ, μ6- 

π65 αυεπὶ αὐὰπὶ κἰέ Το πὶ ΔΓ {τ ὰπὶ οἰ διπλᾶ ΡοΟΐθηζἃ., ἔϑιηθ πη - 

116 ποῦ δοοουπὶέ ἴῃ ΤΈ 5. ΡΌΡ]Π ΙΒ.) ἰδὲ ααοὰ ἴπ σΟπ (18. ἰρ886. ρο- 

Ρα 5. οοπβίϊία!. Οἕ, ΌΡΡ]. 867, 888, 621] ουηϊ ν. 8710 566. 

ν. τῖ8. τὸ μὲν καλῶς οο((.1 Οαϊ ορροβίίαῃι 6δϑέ ὕὅσεῳ δὲ καὶ οο(, 

ν. 180. φάρμακον, τϑπθάϊαπι, ν. 506. Βεηδὰ δ Ρ ΒΒ 1 Π1Ο. «το 

Παίϊναν ὅτῳ, ἴπ 4αὸ, 4υὰ ἴῃ Γ6. Οἵ, ν. 201. 

ν. 181. εὐφρόνως ἄδθ Μέπονο]ο ΘΟὨΒ1110,), 410 ΨΌΪΠΕΡἃ ἰηΠ|- 

ὶὶ πιϑάϊουϑ, 

τ΄. 1952. νόσος ἅαϊεϊίαν αυϊδαιϊά ᾿ηΐορυαπι τοὶ βίαίαπι ἕαυναί 

νεῖ ἰηένιημιί, ν. ὅ00, τΤῦτ. Οἰνιίαι οαϊρίαπι δὶ ἄδηλα αἰΐα 0 Ἐ 

ΠΝ μι δοοννωνν.. «νὰν... ω.-..«“Δοω.;. 
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Ταϊοτίατ, γος Τοοί βίο ἄϊοϊίαν οἷ 8 ΠΙΟΥ 5, Πενογε αν ἴῃ Ἰοο 

ὙΟΥΒ ΛΟΒΟΒ 5 δὰ ἀϊοί Ομ θῖν ΡΓΟΡΥ αν, απ ἴῃ {1118 φαρμάκων 

Ὡ- χέαντες, τεμόντες πιδίαρθ ον Ἰοουΐι5 51. ῬΎΌΡΥΙ ἀϊοίυ μι ε8. πῆμα, 

ἄαπιππη, ἀεί πᾶς ἄθμαο ἰὴ ΓΟ ΥΪ 6 νόσον, Ἰὰ αὐυοᾶ ορίϊηνο, 56 Ἰια νοΐ, 

ΒΟΙΙΠΪοοὲ δἰ ρυορεῖϊό ἄθ ποῦν ἀϊοθηάυηι οί, πὴὰ]ϊῸ ἀΐοοθ ᾿ππο 

ἀαπιπὶ ποῦθὰ τ; Βα. ἄς ἄδπηπο, υἱ ἶς ἄς ἄδῃιηο, απο εἰντίαξι 

Σηοσαηΐ πᾶ] εἶν οβ. ορίϊηιθ ὈΐοΓῚ» δο-]Ἰοουίίομ, -- τρέπειν μ1Ὸ 

ἀποτρέπειν ἄς νετίεπᾶο ἴῃ ἴαραμ Ρειβ. 1029 ; ΤΊ. 956, 

Ψν. τ88. ἐφέστιος, Βδοῖο ἔοσο οὐ παΐα: ΤΊ]Ὲ". 78, 

ον, 185. πέμψαντες ν. 414. 

'γὶ 181. Ιηστοἄϊίαν ΟἸγίΔοπιηοβίνϑ,, αὐ ᾶπὶ ΘΘΠ Πα ΒΘΓΨΔ6 (ν, 

540), τορὸπι ὀχοθρίασα, Νὅδο ἔδιηθη ἴμβαμ ἰμ {10 βαϊαίαΐί, κε 4110-- 

ααϊίαν ΘΠ οσαπ πδρηϊῆσα οΥ̓αίϊο 6 (ὃ πιο 500. Αυοὰ Ἰδιιὰ ἀμ! 

βίσιιαι 5ἰπιυἰδίϊ Ομ εἴ γᾶν ἔδοϊημου δ ΟΠ ΒΟ η 86 6556 νο]αϊέ 

ΡῬοεία. 

ν. τϑῖ --- 8485. Ὀΐυ ἄο]ον: πὶῈ εἴξεοϊί ἀφ πιαυϊίο, «αηὶ γναὺΐα 

εἴὰβ τηᾶῖα βδορ ββΠ]6 ΓΟΙΘΙ ΓΘ]. ΠΕ4ὰ6. 5Ο0]Δη 6. ΤῈ} ογαΐ οοη- 

βυοίυαο ἢ. [Παᾳα6. ΟΟὨΠ] τὰ ΘΟΓΓΟΠΙ ΡΟ δ αν ἤεημᾶο τ] 486 

ΒΟΠΙΠΟ (1817 --- 820). Ναμο ΟὨΙὨΪῸΠῚ ἐοΥ τ ΟὈἸ α Βα 0 (6 β68- 

ἄϊο δοοῖρίο δοσορίϊββι μη : ἰπί 68. ἀοιμ 1, ΒΌΪα ἢ μοᾶθ μα ἔαη- 

'Β6Π5, 564 Ρυγρυγοὶθ ἰμρ αἴθ η5 ἔδρείῖ8 (821 --- 845). --- ΡΥΪΟΥ 

ῬΔΥΒ ΟΥ̓ΔΙΙΟὨΪΒ ἀοϊογθηι, Ροβίουιου ᾿δεί 18 Δ οΧ θεέ, ΒοΙουΐβ δϑέ 

ἀΌΡΙΟΧ οὔσδᾶ, ἔμηϊ] ΒΡαΥΒῚ ΓὨΠΙΟ 5 ἀθ να] θυ" ὰβ ΨνΕῈ] ᾿ηοτία Αρᾶ- 

ΘΠ ΟΠ ἶ8.9 ἔυηὶ ἀδβί θυ πιπὶ ΤΥ ΒΘ η185. δαοίυλη 60, ααοὰ Π]1185 

εἰἰαπὶ δρειαί. [Γι δεί (18 ηΔ απ ᾿δοία θα 8. ΔΡρ ΘΙ Διο μἴθ 5.) ἰαπὶ 

ΒΡ θιαϊᾶο ογηδία, 4πὸ τεἀδαπέθηι οχοῖρὶΐ, ΧΙ ο 6. βίαΔοί. (Ὁο- 

δι ΠῚ τϑοίε πιομαϊέ 'Β.( ΠΟΥ 5. ἰπβῖρηϊ ἀιίθ οἰ ον δίδει οεξὸ ΒᾶΠΟ 

οΥαίϊοη ἐπὶ ΟἹ γ Δ 6 πη εδίγαθ, ααΐρΡ6 ἴῃ αὔὰ ΠῸ]}}ὰ5 σομῃδρίοἰαίυγ βἰποθς 

ΤῸ ΔΏΪΏΪ Τηοία5: ΟἸΩ πᾶ ΡΓΟΪΧΘ, ΟΥ̓ 6. οἵ σοι ροπβῖία ἐχπηεῖ, Π6- 

4ὰ6 ῥγΐὰ5 ἄς πιᾶγῖίο βα]υΐα πο 50} ] 1618} 6556 γορῚ ΠΔ ΠῚ, 418 ΠῚ 486 

ἴρβᾶ Ρδύρεββα βἰξ βεᾶά]ο οπδυγανοῦ: ἴῃ ἔρβα ν6γῸ σ»ταίαϊαι πο ἔδηι 

Οὐχ ο88 δ8Π| Βϑοίαυὶ ἱπηῶρῖ Π68, αὐ ἃ παίαταθ νογϊίδία δὺ ΠΟΥ Γαδί, εἕ 

ἴπ ἤπια ἀπ πὶ τη 81 1 πὶ ΒΟΠΟΥ 5. ΘΟ πλ] δέ, δ ἀΐσαγα δᾶπὶ αίγοχ, αυοᾶ 

Ρᾶγανῖξ, οοπβιϊαπι. Ηδες ἐππᾶρίηα πὶ ἀὐδογοη αν τι φαγί οἰ (ἃ8Β. οοΠ- 

Βρίοἰ(υν εἰδπὶ ἷπ δα ταίϊοπθ, ηυᾶ γε οἕ πιουίθηι, 4088 μογ- 

ῬΘΒΒῸ5 ἀἰοεθδίαγ,, 1 ρβἃ ΘΟΥΡΟΓΙΒ εἰθδ, αυοὰ 115 ᾿πίδοίαπι πιά η56- 

Βεγδί, ἱπιᾶρίῃ!8 ἀρπιοηδίγαί, Βεπθ βοϊνἱεξξβ Αδβοβυ] απ), ᾳυοπιοάο 
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ΒρΡραγοδέ βίποοῦδ ᾿δοϑί{8.. ΠΟΥ Ἶ πη ἔὰπι ἰπ ὈΥἱπᾶ ΡΥδθοομ 8 οτᾶ- 

(ἴσμα (ν. 4061 544.}., ἔχπι ἐπ ογδίΐομε ἘΕἸ]Ἰθοΐγθθ, αὰ8 δΧεϊρίίαι ΟΓΘ» 

ΒβΒίε58 (61ι. 28 544.}. χπι ἰπ οΟγδίϊοπε Οὐεϑί 5 ἰαάϊοϊο ΔυΒο αἰ, αὐ 

Μίποῦνδα εἴ Ἀροὶηὶ ουαίία5 ἀρὶί (Εππι. 184 5644.). [ἢ ᾿ιΐβ Ομ πῖ 5 

Οὐ πΐα 5 Πρ] 168, ναιᾶ, πιϊηΐηιθ δυ(ἰΠοῖοϑα.), πιϊηΐμη 6 δἰ] ἐξα τ θ8 

οΥπαΐδ, 

ΨΥ, 181 --- 1902, Οἶνεοβ Αὐρῖνὶ, Ῥδϊδπὶι ψν υἱβ ἈΠΊΟΓΟ πὶ ΤΠΘΠῚ 

ΕΥρα πιδυϊία πη Ῥγοβίοευὶ μαὰαὰ ραᾶεί; ααπὰπὶ 8] 6 πὶ δηχίθίαΐθηι {6 ΠΙΡῚ15 

{0114(. ὅ'δῃδ δηΐηὶ πιο] εβίδπι δοὶ νἹδ πὶ, ααδιηαίι 1116 δὰ Τγοΐατα οὐδέ, 

Ψ, 181. πρέσβος Δργείων, Αὐρῖνὶ νοπογϑηᾶϊ, ϑεὰ Ῥογβ. 

628: πρέσβος Πέροαις, ῬεΥΒὶΒ νεπουαμᾶδι Ιᾶάθηι απο ἰιϊς Αρ. 131, 

1ίὰ ορ. Θεά, Τγι. 911 ομογυβ δρρεὶ)αίαν χώρας ἄναχτες. ΟΒο- 

5 δηΐπὶ σΟΠΙρΟΒΙίαΝ 6 βαπδία ΑΥὐρινΟΙπὶ: νά δὰ ν, 1268. 

ν. 188, οὐκ αἰοσχυνοῦμαιν] Θυᾶπινὶβ ἀθηιΐ τι] 6 5. οοο1- 

ςορδηίυ 6 πιοτίθυαα Αἰπδηΐδιβίαμι, --τ τρόποι, ΠΟΙ 88, 1π80168, 

Ρχοπι, 809, ᾿ δ 

ν. 189. ἐν χρόνῳ] 5ὶ πιυ]ία Βαπιὰς αχρογίὶ, [1ἃ αυοᾶ δοοὶ- 

ας ΟἸγίδεοπιη βίταθ μοι νἱίαπὶ 1Π14ηλ πιο] ϑίαπι : 481} πιοχ ΘΧ]ι οί. 

.-- δὲ ταίϊοποιι δοῦαπι η88 ἀπίσδοοδαμπί χγοαδοπάδηι ἰπίνοάαποϊί, 

“. 101. λέξω, ἄϊοετε ρμοββαπι. --- οὐκ ἄλλων πάρα μα- 

ϑιοῦ σ᾽ ΪΝΔ χρυ μέν τὐδὶ ρβίαβ εἰὰβ ἰπ μδο γ6 δχρουϊθιίίδηι, οἵ, 

ν. 140. 

Ψ. 192. τόσονδε, ἰαπιάϊα , ΡγΟρΥΐΘ (απίδπι (υἹ ἀπι), ἐπι Ιου- 

βαπι (θπηρι νἱίδα, 4 

ν. 198 --- 8058. Εέ ρυΐμηαπι. αὐἱάσηι ἐᾷ 6β6 τη] πὶ ΤῊῸ]1Θ 

(ἀᾶς 5οΊα ἄοπιϊ το] οί εϑέ, πιο] δβί 5ϑἰ πα πν, 40 ΒΟΠΡΟΥ γϑηΐαμέ 

Ρογομτ παίοτεβ παιγαηίε8 ἰηϊοτγίαϊα, απᾶ6 μιᾶιϊ0 δοοίουϊηέ 

(- 191). Τία ἰοίΐοα νυ]πηὰ8 εἰ ἰῃ ΠΙ οί μὰ παγγΓαθδίαχ,, πΐ, 51 νυ πὶ 

μος ε586ΐ, τοίϊ β' τι} 15. εὐοδοῖ; (οἰϊ65 οἰ 18 1η018 Τοϊαίδ οί, αἱ {γα 601. 

ροτᾶ Οενγοηΐβ ἱππίαι' Βαθυ55οΐ,) δι Οὐ 886,) {ει βαρυϊίὰ5 εβϑεΐ 

(--- 805). Τα θιᾳ. σαπιοῦ 5 586ρ6 δασϊάθπι ρουηοία δὰ πηι, αἰ 1ᾶ- 

ἀὐθαπι 60110 ἰμἰ σθ πὶ.) 4 θπὶ νἱχ βοϊνογαμί 411 (-- 808), 

ν. 1906. Ημσπςο νούϑυπι τοοίθ οχρ σαί ὅ5΄οἷι ἀ{2: δ᾽ ὰ πὶ ν 6- 

εἶτ πιαϊα πυαμπίϊδηίεπι, δία πὶ Ρεϊοτᾶ δἴξευτ θ, πᾶπι λά- 

σχοντας δόμοις αἂ αἰταιμαας τοίονίαν. ὙΠ, 1... ἰοίαπι δϑέ ὑγοΣ:. 

καὶ τὸν μὲν ἥκειν φέροντα καχὸν πῆμα, τὸν δ᾽ ἐπειςφέῤειν τοῦδε κά- 

κιον ἄλλο. Βαίϊο ᾿αδὸ) αὑδ οιμίίίαι δβεπίεμπίϊας μᾶγ8 αἰΐᾳαδ ἰπ 

οὐ: 

ἢ 

᾿ 



β 

] 

, 

ΙΝ ΔΕΒΟΠΥΎΠΙ ΔΟΑΜΕΜΝΟΝΙΜ, 109. 

βυΐονῦ ρανίδ, ὁὺὸ ρῥ]οιὶι ἀϊοία ἴῃ ῥοβίογί ον, οαοπὶ οβέ, πὰ ἐπ 

ἄυδθι5 ΘΗ ΓΟ ΩΕ 8. φυλνϑ. πορδίαν οἰϊᾳυἶ, οὐ {ἰαν ρυονῦ πορϑίϊο, 

"αν, 490, 

ΠΝ, 199. ὀχετεύειν, μοτίατο. Ηεϑυ οἷν. ὀχετεύει, ἐπιχέεε, σα- 

λεύει, μεταφέρει. 

ν΄. 800, τέτρωται νοο6 ὧν πο αὰἀάίία, ααἰὰ ποβοὶξ ΟἸγίδοπηο- 

δίγα, 4υοὰ νυϊηοτα δοοδρου Ασδηιθπιηο. ἍΝ Ε1,1,.. --- διχτύου 

σιλέω λέγειν, αἱ ἀϊοοάππῃι 96 μᾶθς 6880 ΠῚ ᾳυδηὶ τοίϊβ. Οἵ, 

ν. 80]. πληϑύνειν, ΄τὴὐπε(υὶ πη δαοίοτι ας ΟΧίΟ]]οο, Οἵ, 

γψ. 1292. Θαρ0]. 604. [μ{6]}}ρὶ (ν᾿ ἀοοπβαίίνυβ ϑάγατον, 

ΟὟ Β02 βΒη4ᾳ. Τὶ ρΙϊοὶ σογρονθαΐ δον ΟοΥγοὴ ἴπ υ] (απ 

ΒιρΙἃ 56. --- 6ὅπὶ Θ᾽ π, 4ὺδὯ8 ἐπ τδ 68. ΟΠ ΠῚ ΘΠ] ΟἿ Ο, --- 

ἐοεττδε {τἰριϊοδηὴ νοϑίε 86 δοοορίββε ρίουΐϊδιθίιτ, 

ἥπαπὶ 56 πι 6] αὐδᾶν ον ἃ οὐἱεΥ ἐξ. Θαπύπὶ ΟἸηπὲπο ᾿πβῖ θη! 5 

οἱ βυρεύθαβ β᾽ τὴ Πα 65. ᾳφυδοῖδί εἰ ἰδοίοέ ΟἸ γέααπιπεβίγα, ἱδῃϊ 56- 

Ρυϊογαια αἰεὶ νοβίθηι, αὑυὰ ἀδίυποίξ φοΥρὰβ ἱπάυδίαγ. Οὐἱὰ5 ο6ϑ8έ 

ΟΡΟΓΒ ἀυρῖοχ,, δ᾽ίογα ἱηγα Οϑυρη8., δἰίοτα ΒΕΡΓΆ, αὐ ἀπ ΚΟ βαηι ἰδ 

αἰτουμπηδατοίυγ. Οοπϑίαί "δος ΒΩΡΌΪΟΓΔΙΒ νέβίῖβ εχ ἰρβᾶ ἔδει τη, 486 

ΘΟΓΡυ5 εἰτουπηᾶαί, Ουΐὰβ ᾿ᾶρηᾶ Τ0]65 δέ Βυρτα ΘΟΓΡῸΒ,. ἱπ 619 

ψετῸ ἰμπένα : πεαὰθ μᾶπο ΘΧμ θα νὰ ΟἸψγίδοιιποβίνα (τὴν κ᾿ γ. οὐ 

λ.)., φυΐϊα ἄς δα ροί"ιβ ἔευτα οοριίδηβ, αὑδ6 δρὶἐ πηοτίαοβ, αὐδπὶ 

ὅθ οεα, 4υ86 50}} Εἶὰ8 ΘΟΙΡΟΓΘ εϑΐ. αυᾶδπὶ ἔδηθ. πιοπιθδέ ροεία 

ὙἼΜΕΡ. 950: ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς πλοῦτος ἄβυοσος ἔσται. 1ία οπιιίᾳ 

θομο βεηβδὰ οἵ θοπῸὺ ογᾶϊπε ρτγοοσθᾶυηΐ, {γἸΡ]1οὶ ΠΟΥ̓ΡΟΥΘ, {ΓΙ ΡΤ Το 

ΒορυΪογο οἕ {γἰρ! οἱ πιογία. πιθηιογαίβ, απ86 Ομπΐᾶ πιοπιογαπᾶ 

εὐδηΐί, διβενγέ β8πη6 αὐυοταπῆδπι ᾿πίοερ γί πη ορίπἷο, 40] γλαῖνα 6 

ἶρβ80 σοΥρογα, δηἰπιὶ φυδδὶ νοβίθ, ἐπί! Πσαπί, εἰ πολλὴν ἀϊοίαμῃ ῥτὸ 

᾿Βᾶερο, Αὐ πεᾷὺθ Αδβοΐυ θα οβέ 1 σορίίαί!ο., σοΥΡ5 ἀϊσεῖα γλαϊ- 

φαν, ποαὰθ ὕδπθ ρτοςοάαπί βοηίθηίίας, ααυπι 8. ἰάοπι ἀϊσαίαν: ἐεὶ- 

ἜΡΙΕχ σοῦρὰβ8 δηΐη νοο6 τρισώματος βαίϊ5 ἀεβίσπαΐίαιη εβί. Ἐδοίο 

ἱἰρίίυς Βοίμα85, νοββία 5 εἰ ΒΙοπιείε! ἀϊα 5 ἱπνοϊ ογαπι ἔοτ-- 

γοῦτι ἀοεϊσημ δία πὶ βίαι θε ΐ: ΠΟΤ Βαπίθη( απ} {πὶ Φοπηαμ 6ο- 

ΒΟΥ: , Ροβίφυδηι 086 ΒΟ. μεοίξρεχ. δυο {ψεο]!δυοταβ 

νειν τὴν κάτω γὰρ οὗ λέγω χϑονὸς ἀδ πιοτίυΐ ΟεΥγΟΙΐΒ σοῦροτε 

᾿ἀἰείαπι Ρυίδέ, μος Ομηΐηο Οἰϊοβαῃ 6βθεί. ρίθ σομιραγδνογαηΐ 

ἀϊ, φαΐ ποθέβουπι [δεϊα οἷ, Ιοοῦπι ἘΠΕ ΟΕ πη. 420; καὶ κεῖσϑαι πολλὴν 

ΑΘΒΟΒν]. Τεαρ. Ψο], 1. Ρ, Ι: 13 
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γαΐαν» ἐφεσσάμενον, εἰ οι ὁτὶ λάϊνον ἕσσο χιτῶνα ἄς ἐϊ, φυΐ Ιδρὲ- 

ἀΐνὰβ οὐταυπίυατ: 11. Π|, δή, ἰρβίυβαιια Αδβομυ] Θρ ΔΒ 

᾿(Λμί8ο0]. ΠῚ, δ.): Ὀυσαίαν ἀμφιέσαντο κόνιν. --- Θουγομΐβ ΤῈΒ ἐχ- 

μἰθευδηίαν ἃ ρΡορία ποβίγο ἴπ Ῥυοπιθίπθο βοϊαίο, ἂν Ηθγοι ν δ ΠῚ, 

4ᾳυὰ δὰ ΟΘεγγόηθπι ρΡαγναηΐδέ, ἀεπιοπδίγας Ργοπηδίμειϑ. Ὀἰχὶ ἀθ 

δ ἔδθυϊα 'π Ερθπι. 5080]. 1888. 11. 

ν. 8071. ἄνωθεν, βυρτᾶ σΟ]]ὰηι. Θυοᾶ δον Ζίυβι 'π βΒα- 

Ῥουΐοσα δοάΐαπι οοῃί  ρπαίΐοπ 6, ΟὈβουγὶι8 ἱπαϊοδέωπι 6886, ϑοϊναπέ 

Ἰδαχθαπι 60110 ἱπθοίαιν ἄσβυροῦ, αὐ Βυρια ΘΟ] απ δέ ποᾶὰν. 

Ν. 808. πρὸς βίαν λελημμι.») 8 Ἰάψιοο. 

ν. 809 -- 318. Νεᾳυδ δᾶογαΐ αὺλ πιὸ βοϊδυθέαν Οὐϑβέθε πὰ πο 

εηἷπι οἄυοσαΐξ νἱν ποβρίίίο πορίβουια ἰυποίυ8, Κίγορ μα ῬΒΟΘΘΙ 518, 

αυἱ πιοηυϊέ πιὸ ἄθ μαοιΐουϊο, εἰ φυϊὰ {{01: δ)ὰ Ὑτοΐδπι ἀοοίἀἰδβεέ, δὲ 

ἀοπιὶ βοὰϊίο ΡῬ]ενῖβ οὐϊγθίαν : 4αὰπὶ βοϊθδηΐξ ᾿ΟΠΊἑμ6Β. ὈΥ̓́ΘΘΣΘ Θἰ1Π2,) 

οαϊ τλᾶϊυπὶ δἰϊαποῦ δοοια ἔς . 

ν. 809. ἐκ τῶνδε] ρτορίοτεδ, υἱ ν. 1144, 1519, ΟΠ, 

1056. Ευμπ. δ80. Θυΐα δε ρεγροίια δηχίθίδίς ἀ6 νἱία σὰ νοχα- 

»ατ, διΐαπι Βίγορ]ο πιϊβὶ, ΗΐΟ δπΐμὶ γειεθδέαν, π6, βί πη δα δογίας - 

ἂς τερὶβ τηοσίε πυηίϊι8 δἴενγθίαι., ἐπι] 8. ἴῃ Ρ]εῦ 6 οὐέαβ ρϑυΐοα- 

πὶ Οτοϑίΐ ἱπιϊοεγαῖ, τοδί δυρορδηΐ νΑΥΐὶ ΓΠΠΏΟΤΕῈΒ. ἰ, 1{8- 

409 δρίϊββίιηθ ἀϊοίαπι εβέ ἐκ τῶνδε εἴ "πε οπιηΐ οοϊιδεγοπέ, ἰὰ 

ᾳυοὰ περᾶν Βοίμ᾽υ 8, πεαὰ8 Ρεγβρεχ 56} χὰ 8, ἐκ ΜΡΑΝ 

ςοπίτα σΟΠΙΠ 6 πὶ π|8π| δὰ βεφυεηίἃ ΓΘίθυ 6115, 

Ψν. 810. σῶν] Ρείπιο πὰπὸ,) 4υπὶ ΟΥ̓ Θ58.18 πιθηλΐηϊέ, Ἰρβαπι 

Αὐδιυιεπιποποπὶ αἰτεοίο αἹ]οφαϊίυν ΟἸγίαθμνηθβίτα, --τ χύριος, ἴῃ 

4ὸῸὸ ριοργία ἐπβυπί, φαΐ ρτορηΐδ ἴῃ 5686 ᾿ια)θί. Αἀάὶί ἰος, υξ 

οβίεπδεαί, φυαδηίί Βὲ}} δοβίϊ πᾶ πὰ β ἔπους Οιοβίεβ, φαδηία εἰ οὐ 8 

Βα θα πᾶδ. ᾿ ' ; 

ν. 811. ὡς χρῆν] [Ιὰγ6 50 ρΡραβ Γοοδάουβ σομία 4115 ΟἹγ- 

αοιηποϑίνδα οὐαΐ Οἰ βίο, δοαὰθ συ ΪΟΥ πλδίτ!. 

ν. 812, δορύξενοι, οἱ ἐκ πολέμου ξενοὶ γεγονότες τιοί Ἐ᾿ ἃ 5. 

1]. ΠῚ, ρ. 40ῦ, 88. ΒΙ.. [Ιίααᾳὰθ οπιπΐῃο ᾿οΒρ᾽ 68 διηΐοῖ 4 ἰαποίϊ, 

αυΐα ἤτγπιαμπὶ 6886 80]εΐ ϑβοἀδ!ϊυαη ἰὰ θ61}10 οτίαπι. ΟΕ, πόρος 

914, 562. 

ΕΜ, 818. Βιίτορ!ιβ ΡΒΟσΘμ δὶ ἄδηυσο πιϑηϊουδέυβ Ο}ν. 619, Βεπ δ 

0 Βοος δχοθρίιπι 6886 Οεϑίοπι ΡΓΟ" δία δινΐο {ἴ8, 4υδ ουπὶ ὕγ-᾿ 

Ιαὰδ ἱπηρίίασ δἷς (6]. 900). Ῥαιπθη βεσν ἰαΐοπι οομαϊομ θῖν ὑΠΠ πὲ 

.-ὐὐἀὐνΝλουδαυνδο δία, ἰδῶ 

β 

- - ' 
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ἀἰοῖε Οτοβίοβθ, αὐἷα δ. ΠἰσοΕ δ Ἰΐθηο, θῸ 5. δ Βυοτα) ἰδ ροπᾶο δέ 

αὐ εἶο, ἤδηὰθ 6 ἀοιίίο οἱ γϑροίοπάδ ογδηξ αυὰρ ρΓγαία δοςορίξ, 

βεὰ ἃ ἴανογο Οἵ, Οἷν. 914. Αρ. 1203, ]Ἰίδφυας ἀϊδοτίθς ἀδβί χηδί 

Οτοβίοᾳ δ ον οαυβα Δί 5688 ΓΘΠΙΟΥ 8589 (0. 917), ποαὰ8 

συ αὦ τογίΐϊβ ἀϊπεγίπιεη δἀδυςσία 6βέ. δος ἰηβίϊδίιυν ΟἹ γίδ θη 6- 

βΒίγα. Ουὰο ἱρίίαν πος Ιοςο ὑτοΐεν 4ἀθ ἐππι]!8 Ρογίουϊο, εϑέ ὑγαθ- 

(εχίυβ, δὲ βῆ γον} 8. -α ἀμφέλεκτα, ἃανῖδ, Βοδί παίυν 

βὰς νοος φυϊδαᾳιϊὰ ἀυρ οἱ ταίΐοπα εχ θθίυγ,., ἰίαφι 9 ἔππὶ ΓΟ οοῖσ 

ἐδηνδΐ οὐποχίδ, υὐ 1001. Ευτ, ΡΒοομ, δ00, υἱ ἀμφίλογος 8 ὁΡ ἢν» 

πε 111: (ὑπ τὸβ ἄς αὐ Δωνίίαίατ, αὐ ἀμφιλέκτως ὙΜΒῸΡ, 809, 

1α μος ἴοςὸ ἀμφιλ. πῆμ. τιδΐα, αυδὲ πὰπὸὶ εὐθηΐυγα δέ ἄυῤὶέατὶ 

Ρνοίεϑέ, ἰΐίαδᾳψιτα πιαΐα αὐὰα πιϊμδηίιτ, οδἰϑὶ ἤθη ςογίο ἱπβίδηΐ. 

Υ. 814. προφωνῶν] μτδοάϊεδῃβ, εχ ΐθοηβ, υἱὐ Ευπ!. 466, 

δ04. ρτδβάϊςδη8 , αὐ ἀυυΐα, «ᾳυδιί8. ἔοτίαβ86. τ }}8 οὐποχία 5ὶέ 

ἀοηλα8. 

ν. 8156. δημόϑρους ἄναρχ κα] (ἀπε. Ρ]ου 8. οἸδιιοῦῖυ 5 

δχοϊίαίαβ. Ταϊθπ νοϊ]υμῃίαίξηι τερτθμϑηδοπαΐ Γορὶβ οἵ τπιδρὶ ϑίγαίω, 

ΕΧ 4αυ8 ἔδεϊϊα οΥὐϊίυσ ἑαυ] 5, 81 415 πυπίϊι8 αἴεγίαγ. 4ὺ0 ἑυίοα 

86 ἴογε ορὶπδηίαγ ἐΐ, αυΐ 5εἀϊίϊοιβ ουρίάϊ βυπέ, εχὶθοέ ροεία 

Βϑαρρ!. 401, 285. 816. --- βουλή, Βεπδίαβ, 4υἱΐ τερὶβ οδυϑδπι ἔμε- 

υγ 6ο δυξθηίθ. Εχ δος βεπαίῃ ἵπ ποβίγαῳ ἰγδροθάΐα οἤου ΙΒ δβέ 

εομπηροβίίαβ. ΟΥ, ν. 1210 ξᾳ4ᾳά. Αυδπιάϊα ὕομᾶ 46 γερὶβ δυβεηί 5 σοΠ--ὸὦ 

αἰτἰοπα παηίπίυγ., ἴδοϊϊα. σοἰ θα πίαν 5οαϊοβὶ, τϑἀϊ ὕτὰπιὶ Τοροπὶ 

τἰμασαπὶ Ψογθηίεβ ; δἰ υἷας ΨΕΥῸ δυΐϊς δΙᾳφυϊὰ δοοίἀΐδθο παυτδίιτ, 

80 ποὺ πιϑίᾳ [ἰυθγδέϊ το] ΐ ΤῸ Β πΟν88, ἐπ οἶδα τερὶβ ἀοπιαπι 

αυοφυθ γορίδπι δνογβυν. [ἃ αὐοὰ ἀεοϊαγαίαν νοεῖ τὸν πεσοντὰ 

λαχτίσαι πλέον. --α σύγγονον εἴ. ν. 164. ᾿ : 

ν. 818. σκῆψις, δτρυπιεηίαπι, αὐ ΒοΟΡ, ΕἸ. ὅ84: σχῆψιν 

οὐκ οὖφαν, ατραπιεπίαιη, ηυοᾶ πἴ}}} οϑέ. Επτ. Μοεᾶ, 144. Θυοᾶ 

δαΐηπηθ τοίεγθπάυπι δᾶ δνααπιεηίαίϊοπεπι ΑρΑπιειη ποθὴ παπο ἜΧ]εῖ- 

Ὀϊίαπι, βεὰ δὰ εᾶπι, αὑὰ ϑίγοριίυβ ΟἸ νέδετη ποβίγϑθ μευβυδβὶί, υἵ 

Φιΐαπι βίὶ ἐναᾶογεί. Ηος ἀὐραπιοπέαπι, αἰΐ, απὶ οἴαγυπι οἴ ρῦᾶνθ 

 εὐδέ, ὧξέ ποὴ μοββεέ εδχἰβίϊπιδγὶ δὺπὶ οι βἰποθγᾶπι ποβίνδϑ ζεϊοῖ- 

' ἔαί(β συγᾶπι ΠΕ γα, δβεὰ ἔγαυᾶάθ αἰΐᾳυα δίΐυπη ποὺ ΐἷ5 βυδίγαςσίυναπι 

᾿ 6886. 1ὰ επίπι ΡΓοθδηάσπι ογδέ, θεπαν οὶ] ορῖββα εἰ ἀϊχίςϑα ποιίπὶ- 

ΠΘηὶ Ρογεξείπαπι π᾿ Μ8 ὍΝ ΑἰγιάδΓὰ πὶ ἀοηγοβίϊοὶβ: ἱπορίυπιὶ νΈΓῸ 

᾿ Θυβοί, 51 ἀυμιίαίἰ ὁπ πὶ Αξαπιεπιποιῖϑ, ΠῚ ἰρ8α ρμὶβθ εγξᾶ {ΠῚ 

10 
- 
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ερουϊέ οἵ ργανὶ δυρυπιθηίο δὰ διιπὶ τπἰ((θπᾶσμι ροσπιοία 51{, Ῥτορᾶ- 

16 πὶ οχ βίαν 55εὲ ΟἸ γίδεοῃιπεβίγἃ. ᾿ ᾿ 

ν. 819 --- 826. ΜΙπῚ νοῦοὸ ἤεμᾶο Ἰδουίπιαθ δχδυπογιπί: ἄα- 

ῬΑΠΟαῸ6 αἰΐθοίὶ βαηΐ Οοὰ] ἀρ]οῦθ., ααοἃ παπααᾶπι ἔδοὶβ παμπίϊαβ ἃρ- 

ρΡδιυΐϊί. ΕΣ Χοϊίαυ δι ν6] οὐ]ϊοῖὶα τιοίᾳ 6 50ΠῚΝἾ 18, ἱπ αυϊθὰβ ρίυτδ 

ἋΣ πᾶ ]ὰ δοοϊάογα να ῦ8π), 418ηὶ 4ὰ86 σᾶρίουδΐ {δὴ ρ ογὲβ ΒΡ δί1ι1Π), 

τ-- Εχμυθίαχ Ποία, ίατᾶς δἀνθηΐθηϑ δ βᾶθρ8 {πῦ)δίιϑ ΒΟΠΙ πὰ 5, 

ν. 8206. κατεσβήκασιν, οχδιπογαμέ, ααὰηὶ ν, 890 εἴ ΤΠΕ», 

ὅ84 χατασβέσεν κοῆϑὰ (γδηβι(νο ἀϊοίαπι δ᾽... Ιηϊνδμβιίνα β᾽σηΐῆοαᾶς- 

ἐἴο ρμεγίβοί υδ᾽(αΐα᾽ εβέ ἴῃ 118 νου 8, ἀυοσαπι 801. 2, δδᾶθηι δ- 

μοί, υὐ ἔσβην, ἀεἔεοοϊί, ᾿δναπαϊέ, ἰ οὐὐῳ οὐ γρϑὲ 

ν΄. 828, ἀτημέλητος, ἠμελημένος.. Χαπορῖ. Ουτορ. ΨΗΙ, 1. 

ὅ. Ψεγραπι τημελεῖν Ἐ αΥ. [ρ}ι. Αἰ], 781; Τρῃ, Τδυγ, 811. ΒΤ. 

δίρηδ πορ] ρα αμίυῦ,, 1. 6. ποι ἱπορπάερδηίασ, ααἰα ἱποοπᾶομπαϊ 

οδαδᾶ ποπάμππι δἀογδέ, ἵν Ε,]1,. εἰ 

ν. 82ὅ, ῥιπαῖσυν ϑωύσσοντο ς, πιοίϊ 5 βυβυνγαπί. ϑωύῦσ- 

σεὺν ΟΠΙΠΪΠ0 νοσῦθὴὶ βάθια Ργ, 898, 104], Θυσοιυπι αυΐα ἰαποίυπι 

εβέ ῥιπαῖσι, ρος φαοᾳὰς ποὰ ἂς Ἰοίυ, βΒεἃ ἄς πιοία ἐπί6} 1 οπᾶαμπι 

᾿ Ψψιἀοίαγ,, οαΐὰ5. βΒοηϊίαβ ἀογηϊϊθηίοπι δχοϊίδέ, 14 Ρτύοι, 120, αἰϑὴρ 

δ᾽ ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαῖς ὑποουρίζει. 5.9 Ρ}. Αὐξ. 181: "βακχεύειν 

ἐπέπνεν ῥιπαῖς ἐχϑίοστων ἀνέμων. ἴν. 980: ψυχῆς ῥιπαί, δὐῖνΐ πιοΐέια. 

ἘΠ ἀ6 ἔυϊρσοπίὶ βίθ]]αγὰπὶ 06 ΕΠ. 100; Οεᾶ, 60]. 1248. σοίουαιϊι 

Ἰοοὶ βίγταοίυγα πᾶθο 6ϑί: ἐξηγειρόμην ὑπαὶ κώνωπος ϑωύοσοντος 

λεπταῖς ῥιπαῖς. --- ΟἿ. Ῥίη ἃ, γι, 1, 10, ; 

ν, 826. χρόνος ὃ ξυνεύδων, (διιραβ᾽, ᾳυορᾶ ἱπίον ἀοιιῖδι- 

ἄσηι ργυδοίου τ : πᾶπὶ Ρ]υΓᾶ Βοιιμϊδηΐ 118 ΔρΡρᾶγοτὸ βοϊθηΐ, αδπὶ 

ᾳαδο νἱρὶ]δηί θυ δοοϊᾷο γα (δπιροτο δοάδι! ρμοββϑιί. ΒῸ ΤΗ. Ἢ « 

Ψ, 821 -- 8856. Ναμο ἃ» οπιμΐὶ τπηϑθϑϑδίϊα Πρ θιδία αἰ οαηὶ πὰ 

οὐυδίοδειη δοάϊαπὶ χυυἀδδηίοιη 410 πᾶνὶ5 δουνδαίαν.. ἢυπιδπὶ (φοίἱ οο-᾿ 

Ἰυπιπᾶπι,), ἀπίοαπι Ρδίγϊ5 ΠΙϊὰπιὶ, απ ἰδγγατα πᾶν]ραίονὶ ἀρρμᾶγει- 

ίεηι., οἸδύδιθ Ισσθὴὶ Ῥοβϑέ ἰοπιμεβίδίοπι, τἋομπίαπι νἱαίουὶ δἰ(ἰθηίϊ, 

Οταίαπι εβέ Προ υῖ δ οπιηὶ δηχίείαίο: 18. ἱρλίωυχ δρροὶ!δίϊομλαθ. 

ἀϊρπαπι δἰὰπὶ οχίβίϊ πιο. ) ᾿ ; 

ν, 821. ἀπενϑ. φρενὲ ἰπαπροπᾶυπι σαι ΕΣΣ ἄν: δὲ σοι 

Βυ]ο οοπιροβὲία πὶ οὐπὶ ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽: ἀαὰπὶ μᾶδο Ὁπμΐα ρΡεῖ-- ΐ 

Βαβϑᾶ ΒὶΠΊ, δηϊΐπιο ἔδπιθη γπδ ]ΟΥ ΠῚ Π6ΒοΪ0 , ΔΜ1Π10. 4αϊ Μ]} 5. μι δ]ὲ 1 

τροοογάαίαγ, Ὀυρίοχ οδέ ᾿ιᾶγα πὶ Δρρο δι ἰολαμι, ᾿αυϊθὰν. δαμιυϊδί 
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Αμρατ δ Ὠ ΠΟ ἢ 6Π), Υαίϊο : ΡΥ ΠΟ ΓΘΟΘηΒΘηΐαΙ ΤῸΝ (Δ]Ὸ,, 4Ὸ ΔΙ ΡῈ 5. Οπηΐ Ὁ 

ΟΡῸΒ εβί, π δαμιηὸ αἰποϊαίαν Τὸ 5 αἰΐα, ἀοίπἶθ {α]6 5. 488 ἰπ ἶρ80 

Ῥεγίου!ο βαϊνυιη γοδάπί, 1ὰ δαί {11 59ἰ1πᾶ, βοὰ ᾿αθο οἰΐαηι 149.-- 

τἴοτα; ἀϊνραταπίυν υΐγαψαθ μοῦ καί, Εἰ οηΐηι βἷπο οαπἷβ ουδίοαἑδ 

Ὀπιἷη ΠΟ ΡΟΒβυη  θ6Π6 "ὁ Ναυδιο βίδα! }α, ποῆιιθ πᾶνἷβ ἴηι ἰαπὶ 

αὺυδ τηᾶ]ὼ5. ΔΙΠραίυν, πὸὸ ἰδοίαπι βίη θ. δο]αηὰ 4πὲ Ηἰ{ἰΓ.. 60 

Ραυθὴϑ β'π ἢΠῸ, αυἱ βοηθ οὐμίγα ἰπἰιτία9 ἀοίοπαϊ : ̓ἰέα 9. ν6ΓῸ 

πᾶνἱσαπί 5 ργΓΟσΘΘΠ]α δυγοραϊθ ΒΡΡΆΡ ΘΒ... οι ΙΧ ἰδπιροκίαίς νο- 

Χαῖῖβ, ἔοῃβ βί 161] βουύνδινξέ βᾶη 6 6 δ δν Βαϊ πιΐβ ΡΟ Θ] 18, Πἃ ορί πὶ 

οπ πα Ῥτοσεάιπξ ποθ πιυΐίαη απ αὐϊάψιαπι. Ἐδπέ βδὴ6 δἰϊᾳυϊά 

οὐπαυϊδιιὶ ἴθ πᾶσ οὐπιυ]αίίοπο, βεὰ ᾿ος ἂς οομβυϊίο ἔδθοϊέ ρμοσίδ, 

εἴ ορίϊπιθ φαϊᾶθην.. 
Υ. 828. χύων βοτήρ Βον»}ι, Αἱ. 297. 

Υ,, 880. ποδήρης, Ρεᾶϊνυβ ἀρίυβ; ἰΐδαια ἕαπι ἄθ 90, φυοᾶ 

ἀβαυ8 δὲ ρμεᾶεβ ρευίπεΐ, νοϊαΐ χέτων ποδήρης; ίχαηι ἄθ εο αὐυοἂ 

οὔπι ρΡοᾶϊθιια οομδοῦεέ, υὐ ἱρβὶ ρβὰϊβ αἱρί(ὶ, ν, 1510; ἕαπι ἄς 60, 

ουΐὰβ Ρ6Β᾽ ΒΟΙΟ δρίυβ εβέ. αὐοᾶ βίδα} }]6. εβέ δέ ἤγμπιὰπι. [1{(ὰ ιος 

Ἰθςο. --- μονογενές σείξ. ϑθπεβ Β]Οσ απ ΟΡ6 πῸὴ δαϊιίοβ ᾿υἀ!υτίο 

ΒδΕΡ6 {νδοίαίοα πουΐπιιβ εχ Οἂ, ΧΙ, 496, Οἱ, ἢ. ΧΧΙΨ, 538, 

ΟΒοορῖ. δθὅ, ; 

Ψ, 881, παρὴ ἐλπίδα] Ἐκ ᾳυο λυ; ἰη ἱξηοίδπ τοϊβοιῶι 

δυγερίοβ ἔα ΐϊββθ πανυϊραίου εβ. ᾿ 

ΨΥ. 8833. πηγαῖον ῥέος, αἱ κρηναῖον γάνος Ῥεῖϑ, 488. 

ν. 834. 5δηθ ἰπσουπᾶμππι οεδέ ᾿ἰυοτδτὶ οὖ Οπηΐ 8 π΄ 

χίοίδέε,. ἀναγκαῖον, ᾳυϊδᾳαϊᾷ 1ἰδγίαίθι οθεγοθί. Οἵ, ν, 197. 

Ηυοᾶά πιΐπίπι δᾶ Αφδιπεπιποηΐβ οοπάϊἑοπεπι ταίθγοπάυμ, δβοᾶ δᾶ 

ΟἸγ δε πεβέγαπι ἐοίαμιαιιε ἀοπιπὶ τορίδπι, Βεάάυηΐ πᾶθο τί: ΟΠ 61, 

οὐν μᾶς δρρε]!δίΐοπεϑ οὐπλ] νου, οὐ ἱρεὰ δοίο ᾿δεί {16 Σηροία 

ἐχοϊαιιδηΐίυτ. Πεϊΐηᾶε τανογίἰαν δᾶ ἐρβᾶς δΔΡΡοΙἸαίΐομθβ, δᾶ σοπίχα 

ἑμνάϊαπι ἀείεηβυζα, ; 

ΤῊΣ Ἃ 886 --- 845, ϑροιο δϑΐοτα ᾿πνιαϊαπι; ΠΟ ΨΟΥῸ ἔὰ ΟΟΥΓΌΙΩ 

ΓΕ πα 68 ροάθπιὶ (αππὶ,) ηυὸ Τ͵οΐδιη Θνου βίϊ, πὸ ᾿ὰμΐ ΡΟμδΒ, 

Βεὰ ἱπρουθᾶϊαγβ νἱᾶ 6 ΡΌΓΡΟΣΟΙΒ ἰαρείϊβ βίτεαία. Βο]ίααα οὐτα δά" 

μὲία δρίε δὐονπδθίπιαϑ. Ξ 

ν. 8386. φϑόνος. Θὕδε6 δρρεἸϊ!αίϊοποΒ βρ᾽ επὰϊ δα φυῦπὶ ἔδοὶ!δ 

δοπεὶϊίοπέ ἱηνὶὰΐδπι. 'Π085 ἂν εἃ τοδὶ ποβίγὶβ ἰμαεϊ νίάθπη" 6556. 

Ῥαίεξέ επὶηὶ 6 ἰαβέα ἀἰβίυθα ἐἰ 0 19 ταίίοηο, β' ααΐβ πιϑ]ία ἔπ ΠΟΟΘῊΒ 
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ΡΕΓροθβδὺβ 5ἰ(ί, ἀεδετὶ εἰ ξεϊ εὐ δίεπι 60 πιδί ΓΘ πὶ: ΘΠ] 6 ἰάθη ἐστὶ 

δαῖτ ἢδὸ ξεϊοἰ (δία 6 μη 8 Βου 18 8186, 4υΐρ09. 4 ἴῃ ον ἢ 1}8. ρτὶ- 

δβίϊἶβ τηδρΐβ. 418π| 404 ἰωβίμμη 65, [ποι ϊηΐ σοΟϑγοῖϊίὶ, -α σείογυπι 

αασπι 6 Βοαιοωίθα8 ἀρραύοδί βεπιὰ Ποχίββα ΟἸ γίδεπιπεβίγαϊη (852), 

Ἰιος οθαπὶ ἢος ἴοσο ἔεδοϊββθ ρμυΐαπάμσμι οβὲ, 400 υἱίξμηο ἀἰγοοίο 8110- 

αυϊίαγ ΑδΠΙοΠΊΠΟΠΘΠ,. ΓΤ υΜΤν ἘΡ 

ν. 838. ἀπήνη νῥτορτὶθ ἅρμα ἐξ ἡμιόνων ζευχϑέν, Θιαδοτὶ 

Ῥοβδὶξ ἤοοὸ ἴοσο, πὰπὶ ἱἐπίο! θη δ᾽ζ. ΟΟΓΓᾺΒ δαυεβίο, , 4Ὁ ἱἷπ 

Ῥτοοιἑίθ ὑδὺ8 εγαΐέ Αβραπιθῆμο. Αἰ πο ἶΒὶ οαΥ τ ὰπιὶ ὙΠ Ὰ}15. ἀπ ποία πὶ 

Ροββυπιιβ βίδαίυεγο, φυΐα ἰᾷεπι ἀϊοϊίυΣ ἀπήνη (ν. 968); αυοᾶ ρμτο- 

ΡΙΪαπὶ οὐδέ ἐ8]18 συσγὰβ νοΟσΔθΌ απ: πὲ νἱοίον δ πη ]15 ἐπ 118 ρατίϑ 

8018 μ8ὸ γοεθ ἀπήνη ἀεβίρπαγθίῃασ. δὶ αυΐϑ πιϊγθίασ. (811 ουγγὰ 

ἄνθη Αρδπι θη πΟΠποπι, Ἔοχἰβίϊ πιδηᾶαπιὶ δὲ οΟ Ργορέεγεδ, Ποσὶ, ααοᾶ 

40 εἰ βοϊεθαπέ Θιδεοὶ ἴῃ ᾳυονὶβ ἰἰίποτθ ψνϑὶ Ἰοπρίογα. νεῖ" δι μὴ 

ν οΓο. 

ν, 889. Ἰλίου πορϑ.} Νοίυϑ εβὲ Ἠογϑίϊὶ του, θὰ. ι, τς 

18: ἱπίυγϊοβο π6 ΤΕ Ρτου 5 βίδηίεπι ΘΟ] απ] Π81. | ΠῚ 

ν. 841, Βαίϊομεπι εογαμι, φυὰθ, φαυπι ᾿ᾶ 60 ΒοΡθαγθέ, βθηβουῖέ 

ἈΦΒΟΒ] 8, ΘΟἸ]αίο. Ιοο0 Αἰεπδεὶ (ΧΙ, 514), υνὲ ἀθβον 1 ατ' ἢ αἱ ἔπ, 

η0 Ρεγβαῦυπι τερὶ Βιεἰβ νεῖ ,«Ἐουδίαηβ δανθηϊθηΐὶ ἱπίγοϊα5 Ργαίαγ, 

ἀπέθ 5.68. δίογπμαπίυν 1ὲ ἐπ δυ]ὰ ἰηᾶθ ἃ ροϊίβ εἽχίβιϊοσθ ἀβῆὰθ δᾶ 

ἔρβαπι ἀοπιιπι ἰαροίϊα Θαγάΐαπα, 486 ρΡ6ἅε ἔᾶπροια πϑπιῖμΐ Ἰἰοοέ, πἰβὲ 

ἂρβὶ τϑρὲ. σι ποτ επὶ "δυθδτατ ἑην ἴδ οὐποχίυπι Βα οΥὶ αἰλ 650} γ-- 

1ο βαίΐᾳ δρραγεῖ, Εὸ αυρᾶ 5'π6 }10 {411} οὐπ δία ἀο πη πὶ αἀνοπὶε Χοῖ- 

δ αι δι ων... 

ΧΕβ, φυσπὶ δηΐθϑ π6 Αίοβϑβα αὐἱάθπηι. πἰβὶ ουγγὰ νοοίᾶ δοᾶθβ. σαὶ 

αυονῖί, Ἔχ] θέαι ΡτΟΥβὰ8 ἀεϊεδοΐα βυρουυΐδ, 

ν, 8418. δίκη, ἰὰ ᾳυοὰᾶ ἰυβίυμη ε5έ, φαοὰ ἀοοοί, 

ν. 844. οὐχ᾽ ὕπνῳ νικ., υἱ ν. 265, --- τὰ δ᾽ ἄλλα, ᾳὐδα τὸ. 

ίφυδο (1 ἱπδρίοἰεπᾶα εἴ δἀογπαπῆδα βυπέ, υἕ ν, 1710. 

ν. 8415, ϑήσει εἱμαρμένα, ἀεβοτὶρία εἰ δἀοιπαία τοὰδεοί, υὑέ 

εὖ πεσόντα ϑήσομαι ν. 32, Οὐβογναπάυτι εβὲ βοηϑὰ ζαψὶ ἀϊνϊπί 

μυϑαυδηι ἰορὶ μβᾶπο νοδοπὶ δρυθἃ Αδβομγυίατω, τὸ Νὰ ἐπ’ μἷβ δᾶ 

φΟμ Βα πὰ δ πὶ οσουϊίαπι δἰ δαί ΟἸγιδοπιμοβίτα, ἀυμυίατὶ ροίεϑίέ: 

ἰὰ β8η6 σογίιπι 6ϑΐ, ριορυϊθ ἤδθο γεΐεχχὶ δὰ δὰ, φυᾶθ ἂν Αμᾶ-: 

ΠΙΘΙΆΠΟΙΦ βυμέξ ἰπδίϊ 6 πᾶ. ΓΝ 

Νν, 840 ---906. ἈΠ υ]ία αι ΐά θη ἄροοτο ἀϊχί δι: ἈΟΪ: νενο ποποτίυυθ 

8 ΟΟΠΙΪαΓ6,), 486 τογία! 9 πο ἐξοσηί, ϑυξῆοϊξ ρμἱοτία, αυᾶπι 
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ορἧίπιθ ἰυδίωτ πιοάοβίία (--- 862), ΟἹ, ΑἹ πιογοῖα μα] ροῦν. Αἰ, 

Νοϊΐπι Οἱ αρογαιὶ, ΟἹ. ΝΠ οί [οι οἰίαα, οὐδ ποῦ ἱμνὶραίωχ, 

δίπθ ἴος {πὶ ρμογβαδάευὶ {--’᾽ 8710), Αι Μούομὶ Εἰ ρούδν αἰαὶ 

ἀφροβὶ(8 αἰτεῖν. Τὰ νοῦὸὼ δδις σἀρίϊναια αἱ πΐ 6 πιὰ ἶᾳ οἰεοίδιι 

θθηονοὶο οχοὶρίαθ. ἴδηι ρὲῖ ἱδρεοίϊα ἰηριεάίηγ, (-- 889), ΟἹ. δυῖ- 

δοίαπε ἄσμῃιυβ αἰνὶλο: φαμίάδηι βίγαρϊαν ἰδθϑα8 ΠΟ σΓῸ , (υ 

αυἷα ἔαοῖϊα χ'οβί αν, ἕσπὶ αὐἷὰ 6 ΓΕΡΟΓΒΟ δια απ} σου ἐς 

ἔο! οἱ 48, ἴδιαι νεῖὸ Ρογἤοῖδί Τυρὶ ογ΄ αυδ6 ρμογἤοίϊεμάὰ βυεΐ (--- 900). 

τ Ψ, 840 -- 802, Αρίε ἀϊχίπίϊ ἄαδ τἴηϑαὰ δυβθηίδ; ἂἃί πθᾷιι6, (6 

ἀεοοί ᾿Ἰαυᾶὰθβ τηθ88 ΡγοΐογΓΘ, παν υἵ τυ] ΐογὶ (ὰ πὶ Ν᾽ αι αν ἷ8, 

ἔοΥς ἴθχο Βθῆὰ π8 δάοτθβ., ΠΟΥΘ Βίγδρ! ἶἷ νοβίϊβ «ἷη νἱϑ βίναι 5 

ἑμνἑἀΐαιν ταΐΐ σομ δΒ : βιπέ ᾿ιὲ ἀδοαπι ΠΟποΓοΒ; ἐηυϊᾶθπι πηοτία!ΐα 

οον δοςίροτςε ἄἀυθ᾽ίο, ϑαίϊβ πι6 οεἰευϊδέ ἴδια; πιοάοβίι δηϊηυϑ 

Γεϊ οἰ ἐαίεπι ἑποίυτ: οϑιθαὰς ἴδηι ρδιδίδηι [εἰ οϊἐδέοπὶ ἐΠΠ0. πα βεινᾶ- 

{υγΓὰπι 6586 ΒΡΕ6ΓΟ. 

Ψν, 841. Ποπρἃ ἔπ οἵδίϊΐο ἰΪοπβδθ διυββηΐίΐδθ πϊθ86 

ροπβοιῃΐδπεδ. ἵπεβέ ἱπ μδο οοπιραγδίίοης αἰᾳυϊὰ ἰοςόδαθ. οο- 

χαϊίαί 8, --- ἀλλ᾽, Ῥυο κυπέ αυδςα ἱπ οταίΐοπθ ΟἸγίαςιμ πεβίγαθ ἱπι-ς 

Ῥιουδέ Αβδπιθπιηο, ἔμτα πἰηιΐαβ ἰδιιᾶςβ, 4188 το] ογοπὶ ΡΌΒ]Ϊς 6 ἄρ. 

χηδτὶίο, ρτγοίογὶ ρᾶταπι ἀφδοθαΐ, αυΐᾷ πεαις εἃ βὶέ σι] γα τι ΟΙ ἢ ΐ- 

πο. ἐπίε! ρθη, πθαὰθ εα ἀχογΐβ ἱπ ἑυάϊοῖο ἂς πιδιϊίο ἔδγθηᾶο βία- 

αἰ! ᾿πίερτιίαβ, αἱ Βαί5 δαὶ εἱ ροβϑὶί μαυδτὶς ἐὰππὶ ΠΟΠΟΙΘ5 εἱπιὶοβ, 

υΐθὰβ 5Β0]1 ναὶ θαυυδγὶ γερο νεὶ ἀϊὶ οὐπαιὶ βοϊθδῃΐξ. 

Υ. 849. ὅειν τὸ αἰνεῖσθαι δηλονότε μὴ παρὰ τῶν οἰκείων ἢ παρ᾽ 

ξδαυτοῦ πρέπει ἔρχεσθαι. 5 6Ἐ 0]. 

ν. 8650. γυναικὸς ἐν τρόποις] αυδεδὶ ἕεπεῖ εἴ πιο] ἶ5. τὰ τὲ 

εὐϑεί ρεῶ, πη} }  ὈγΒ ἱπβίαι., αἱ πο δοϊαπι ἔδησεν ἀπ] άΥθηι. 

Ψ, 851, μὴ ὡς βαρβάρῳ μοι κέλευε ϑρύπτεαϑαι. οἱ βάρβαροι. 

γὰρ γονυχλιοίαις, τοὺς βασιλεῖς εὐφημοῦσι. Θ΄“ 01. Οἵ, δᾶ ν, 886. 

ΒανυδΓΟΓ πὶ ΤΠΟΓΕΒ δδερίυΒ ἱπιρτγοῦδέ ΑΘΞομυ]ὰ5, αἱ ϑυρρ]., 952: 

Ψν, 8562. χαμαιπετῆςγ Βαμιΐ ΡΤΟΪαρβὰβ ΟΠ. 964, --- προςχάσμειν 

ἄθ ογδίϊοῃίθυβ δαϊί15 οαπὶ ΟἸΔΠΙΟΥΘ. ᾳυο Ἰαίε πἰδέ ο8,) υἱ χανεῖν 

δεινὰ ῥήματα ϑορῃ, Αἱ. 1221. Ἑδάθτῃ ταίϊομςα ἄς θαυνᾶγα δοοῖδ- 

τιδίϊοιια ἀϊοίατπι δαυϊάεπι μυΐο βαύζειν ΡΕΙδ, 13: φασι ἐπ Ἰαίναπάο 

πα χί 6. ἰεξ ο08. Οἵ. ν. 412. ᾿ τὰ 

ν. 884. ϑεούς] Νοίυβ εδβέ, πιοβ 5ἰ ΠΠ Ὁ] δον 8 ἄδουαὰ ἱπάιοιαϊὶ 

Ψψεβίεβ ρυζρυγθαβ (εἴ, Εαΐῃ, 1028): ἰὰ φυοὰ δεβὶ κιιδίυτ ποικίλοις. --- 
΄ 
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Υ. 855. κάλλη; οὐπαιιοιία, Η 68 ΥοἰιΐαΒ: κάλλη, πορφυρ" 

μοβίγαυτη . αὐ νἱδείαγ,, Ιοοπ Ῥ ΒΡ οἰ θ 8, --τ ποιχίλα, πὑξ ν, 8ῦ8. 

868; Βεῖβ. 886: ποιχίλα ἐσθήμωτα. ΟἸοΘρῖι. 1018: ποέκελμιᾳ, ἄϊ-᾿ 

οἴυσπι νἱἀείυν ἄς ρμανραῖθο δοΐογθ, 401 νατγϊαίαν 106. ΒοΙαπιὶ οπὶπι᾿ 

ἀθ νἶ8 ΒΕΙΠῸ δδί "'οὸς ἴοοο; πορφυρόστρωτος ν. 842, ἁλουργέσιν. 

819. πορφύρας 889, 891: π}}}}} ἂ6 νϑβίϊ 5 δορὰ μ᾽ οἴϊ8.  Η 8 8γΥ Εν ἴ- 

Ὡ58 αυΐϊᾷεηι; ποικίλον. ἱμάτιον ζωγραφητόν. Αἱ 5 πᾶϑθο ὸς ᾿Ἰοδο᾿ 

1πί6 Προ πα οϑεεπέ, ποὺ ΟὨΗΪ Γαίΐο 6. ΡΠ ΘΙ οί σαν 48 ραν ρυτδα- 

ΤᾺΠΙ ναϑίϊαπι, πδὺ ΒΟΙυπι ἅἀθ πιδιϊ, οὐΐ 86 ἀδφθθμίατ, 5868 φοίϊδπι 

ἄς ΟΡΕΓΘ τῇϑη αὶ αὐίΙΒείοβο Ἰοαπειείαν ΟἸγίαεοπιποβίτα ν. 890 βαᾷ. 

ν. 858. ποδόψηστρα. ἀπὸ μεταφορᾶς πέπλων, δι᾿ ὧν τοὺς πό-- 

δὰς ἐχμάσσοντες λαμπροτέρους ποιοῦσιν οἱ τούτους ἐκπλύνοντες συνξ- 
"» 7 Α - ᾽, - ; « ν 4, ᾿ 

χῶς, ποδόψηστρα γὰρ κυρίως ταῦτα λέγεται" νῦν δὲ τὰ ὑπὸ τοὺς πό- 

δας ἁπλῶς πέπλα οὕτως εἴρηκε. 8 ΕἾν 0]. ᾿ , "ν ῥῶ" 

ν. 859. χαχκῶς φρονεῖν, ἀεβίρει 8 βῃρουθία; 1ἃ αυοᾶ σουίο δἐῇ- 
»-- 

οἱ ποΟΧδπ, 

ν. 8606, ϑεοῦ μέγ, δῶρον] Οὗ, ν. 164, Μοδοιι!α, δέ μειδονῃ. 

{ἴα γνδὶ ἱπνυϊέαπη ἀοοία βεῦναΐ ἴπ ρουΐου] δ, --- ὀλβέσας οοἰέ, 50-᾿ 

1ὲδ5 1116 εχ ρμιδθαϊοδιιᾶσβ δδί, οὔϊ ρμογιᾶπεέ ἔρ]οἰίαβ. ἀβαὺθ δᾶ. 

οὈἱίαμπι : ἰΐαᾳι!θ ἤὰης ἃ ταλΐ ἀροηάσα οϑέ, αὐ θοπδη ἴοι πᾶπι. 

τὲ οοηβευνεπὶ, 1ἃ αὐυοᾶ᾿ ἢΘΥῚ ΠῸΠ ρθιὺ 5ὶ βυρεχθϊά δἰίᾳυδ ἴιο- 

ΠΟΥΘ πὶ ἀθοι πὶ οἴοπᾶθρτγο: 

ν. 862. ὡς] πᾶς τεϊϊρίοπα δὲ πιοδεβίία, Βοβρίοιί τὸ μὴ κα-- 

κῶς φρονεῖν ν. 859. 

Ψν, 808 .-- 815. ,.., ΝῸΪ: δάνογβανὶ πθᾶθ βοηίθηϊζί8θ. Κ --- Νοῖ ’ 

ἴῃ Ῥϑίου ἐπὶ τί!) ΠΠ ΘΔ], -τ Ναι αϊϊ5. νον πε (6 ᾿(4 δοίατχαηι ἐ 

-- Βοηθ Ἰιος ἀἰβουϊ θη Ἔχ ρου 8 δὰ), -- φῳ υϊά Ριϊαπιαβ, δὶ ᾿νᾶθο. 

Ρδίγαν 586. ς -τ [5 ργοΐροίο ἴπ ραν μια 1 ο689586[. τα ΝΘ ἰοῖ- 

{υγ ΓΘΡΓΘ ΘΠ 5᾽ ΟΠ θι ἡ νυ (5. --- Κς λυ] πὶ να]οὶ ἕαπιδ. το ΝΑ, 

εβΐ [ὁ] οἰίαϑ, οὐδ πο ἱπνίἀοκίυτν. "ταὶ ΘΒ σουαν δ, τὸ δίς, 

πᾶϑ᾽ 6 νἱποῖ, “Κ - Ναὰι (101 οἰΐαπι ρμἱαοροί οἰαβιιοῦ! νἱοίονα ὅς --ς 

2 Τὰ Πδηίον ποι 1611 ΘΘΓΔ5." 

ν, 8032. ΝῸΟΪῚ ἰαοο ἰία ἀϊοία 6686, ὑἱ οοπίνα θᾶ βοηίοηίίδι. 

Γαοϊαῃΐ, 

Ψ, 806, ἂν γτοϊοτοπάππι δᾷ ἱππεῖ, ἔρδειν... ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε: 

ἴηι ΟἸΠ ΗΠ ἰδ. αυᾶα δὲ ἄξορ μου(ἰθπί, λτν (11 (6 φρυδυεκο 

ηιοδομία, 

ΠΤ ΡΥ ΨΥ ΟΝ 
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τ Ψ, 800. Βὲ φαΐὶβ αἰίακ, βαίϊ οἀοοίυν ὁφυϊάδην πα ς 

δνοπίαηι ΡτοΐοϑΒὺ8Β Β.πι|. τέλος, ονομίιβ, ἀϊβουῦίθιοι, αὐοὰ 

ρἴοάϊ ἐχ πᾶσ νοὶ Πα γαϊίοης ἀμομὰϊ, Ουθπι ονοιίαμν ἴμ {ΠΠ15, 

φυὶ ἀδουυτη ΟΠ ΟΥ Θὰ Π 1.) ἐοσηονίε ΑΡΟΙΝΘΏῸ ΒΟΙΙΡΘΥ 6856 

{πτ)ναίατν (οἰ οἰ αίοην. -τ-ὸ εἰ δὺς γ᾽ εὖ, ὕδπδ σπαῦὰβ, "θμθ φἀοοία: 

πὶ ΒΘ ἴρ88 οἴδηβα Ὀΐδπα οχρουία5 511, αὐᾶπι ούαν 8 οβϑεί ἀδο- 

ΤΠ ἃ, 

ν. 807, Θυϊὰᾶ Ρεΐαπι πὶ ἔθ οθ886 οχίδβίϊπια8, (8168 

τὸ βὶ βοββίββοί! ἂν τοβρίοιε οπιϊββαπι ἔρξαι. -- Ναὰπὶ ίὰ 

Ραία5 Ῥγίδηναυι νἱοίονία τεροτγίαία δια το σίοσαι. Γαΐβθε Ουδ6 

γονο πὰ νογοναίαν 1116, ῥγοίθοίο πὸὰ ἀξοεί (6 γνϑύουΐ, ᾳαὶϊ οἰυϑ 

νἱοίου 65. ἰδηίοαια πἰαΐον 10. τάδε, 168, υσΐοβ (ὰ ροιοοίβεϊ, νί- 

εἰοτῖα ἄε μοβίϊυυ5, Εἰ, 1. 

ν΄. 868, [π ρανριποῖβ δἀιιοῦαπι 1116, αὐ τι νι Δοίατ, ἰπρτοβς 

Βα οὐβοΐῖ, Ρυϊδηλ πηι, 51 (4118 ΟΠ ΟΥ̓ δἱ οὐϊαί 8 Θββεΐ, πυηὶ ἴἰία.- Γ6]1- 

δ᾽οβαπι ἔπ 586. φυθηΐδηι 60 “δυάἄεδαπέ γοσοβ θαυ νανὶ, εἐοη σοῦ! ᾿ρ.- 

ταδυΐμο,, ἰδ Ἰρβαμι ἀϊ]8 ἀϊβρ᾽η οι ΐπβα ἰἀδοφαθ ἴῃ ρϑγηϊοΐοηι 1} νϑῦ- 

{ἰ55ε τγαίὰ8 (40 ἰεπᾶϊί δἀᾶϊία νὸχ κρταν). κωραο Ὁ γΘΙῸ ἴῃ 60, 

. αποᾶ ἰδπὶ πὶ 5013 ΤῸ 5 οὐημπΐα πὰς ΤΟΙ σοηθ Βα ουγ δι} ΡΟΒ556 Ορὶ- 

παίν ; πρᾷος ἑῃ(ο! οῖε ἔτᾶπι ἀδογαι ὁ» Ταοίπαβ ἐπιρίαπι ἴῃ Ια τα 

ΟΝ ΒΒ} σΟΠΐΓα 56 6388 ἙΠΟΠΙΠΙΟΐ8Π). 

ν. 809. Βαίΐο, ουν ἐορΥθ μη βίοἶθ ποτ παπη πιδπιΐηΐξ Ογ- 

(δου πεβίγα, ροβὶΐα εξέ ἴῃ νυ δ Αραπιοπποηΐβ: Π6 ἔδοϊα5 νἱᾶπι 

τηθδπὶ ἰηνίάϊδα Οὔ ποχίᾶπι, ν, 8ὅ3, Ἀραπιεπποπὶ δηΐη πο ἰπβίανδξ 

(α]6 ΡϑγσΌ] απ, 4816 Ριΐαπιο: ᾳφυρᾶ βοϊαϊῃ δχϑίβίεγε ρμοίεγαί, οτὶ- 

τείατ ἤογίαβθθ οχ ἐπνίαϊα ᾿ομΐηα πὶ, 6 ΓΟΡΙ ΘΠ Θηβίομθ ἃ οἰνί θυ ἐα- 

εἰαία. Ταὶΐα αἵ ἱπ πος. ζεϊοἰίαι 5. μοίδηίΐαθαα ζαβίϊ σοῖο πο δηχίθ 

ουτοί,, ααπὶ πη Ρνΐδηι8 446 πὶ δα σαν ανεγιΐ, βυασάεί γορί πᾶς 

ν. 8170. Νοίυπι εξέ Η βίοι: φήμη δ᾽ οὔτις πάμπαν ἀπόλλυ- 

ται, ἥντινα πολλοὶ λαοὶ φημίζουσι, θεὸς νύ τίς ἐστε καὶ αὕτη. 

Ορν. το. Θυοὰ αὔοτί 56Ν0]. Οἵ. ν. 418. : 
ν. 81. ἀφϑόνητος, μὴ φϑονούμενος, ἰηνί ας, ποη οἷν- 

ποχίυβ. -α- ἐπίέζηλος, ἰάθσπι αυρσά ζηλωτός, {Ἃ6]1]1χ ρῥτδοάϊεδίυβ 

Ρεγβ. 110, οἵ, 1712. Ργ. 8ὃ380, ΝΟ πἰπιῖβ {ἰποηᾶα οβί την αΐα, 4αἴ8 

πα] ἃ οπιηΐηο 80 ἔηνῖᾶα 68 δεΐ [ΕἸ οἱ (85, ὈΙτοείο οοηίγαάίοϊξ 

ΟἸγιδοιμεδίνα βοηίθηίζαθ ὁμουὶ τ. 431. ᾿ γὼ 

ν΄, 812. μάχη; τἶχα Ψιάες Ἰαϊηΐαπι Ἰαθᾶτε Αρδπιθιηπομΐβ 
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νοϊαμπίαίοπι, 4] ΠῸἢ ΔΙΙρῚ 8. δΥραπιθηξΐ δδμὶ ζυ]οίδέ, βοὰ 6εγ- 

(απο ἀνογέδί, 

ν. 812. 5. τὸ ποὶ δεοεί σαρογο σολίθη]6η.,), ἔθ ἔδπιθι ἀοοοί 

νἱποῖ, αιιΐα ἔδηι ἔο]1Χ 68, αὐ ΠΌΠΟΙ ἔα μᾶς νἱοίονία ποῖ ἐἰπαδίυν, 

ν. 8:14. Νυὰι ίὰ ᾳυοᾳὰθ εἰαβιιοᾶϊ νἱοίογί διὰ τἶχδθ δηιδβ, αἵ 

νἱηοὶ {ε ρϑίϊαι 85 τήνδε δὰ ΕἾ] τεΐενγὶ ροΐίεϑέ, εἱδὶ δᾶ τὸ νφνικᾶ-- 

σθαι. Βεϊϊαυὶ ἱπίογργθίε σο]οοαίίοπεπι νοςαθυϊογαιι καὸ σὺ «εἰ νο-. 

σοῃ τήνδε οἴβπεβ περ! εχογαηΐί. Ὁ ΕἸ 1,1. ; 

χ΄. 8τῦ. Θυιπὶ τοι ρίοπθι Αραπιδηισιοπὶβ ρτίπηο 609. αυοᾶ νο- 

ἔυπὶ ποι ἔδοογὶἑ, ἀεϊμδ βία Πα η 6 Ῥεΐαπιῖ ποὴ ἔδπι δ χὶΐ,) {απ 

Ἰενἰέαίς γϑρι θη βίοπἷβ, ΡΟΥγΟ, δυ(ἐΠΠ|ἰ6. ἰμνὶ ἀϊα6., ἀεπίαᾳιθ, ἔαβίῖρ ο 

ΣΕ] οἰ α.18.. αἱ θ6η6 μαίἰαίαν δπιΐ8858} νἱοίου 8} ἱππραφηανογιξ, 

ΟἸγίδεππεβίνα οἵ μδεο οπιμία βὶυἱ τοζαίαία βἰηΐί, πὰπο ντο βιϑίο 

οἵἴπεϊο βοϊαπι αὐ Αραμ θη 8. ρδίΐξ, αἕ τηοτεπὶ δἰδὲ ρογδΐ, Οείο- : 

τὰπιὶ ραίεξς ἃ γσιδνὶ ἰμἰζϊο (χα δῖτα βου θὰ ἰπ κταξίοποηι Ἰονϊο- 

τοὶ εἴ πιϑρὶβ δἰ] δύθιῃ : αὑδ6 δηΐπὶ ἀφ νἱοίονΐα ἀθ. [δ ΐοῖ 8. τ6- 

Ροτγίαία ἀἰοσίί ΟἸγίδεπιπεβίγα, Βανουιιτι νυϊίαπι νἱχ ἀδεεηί. [μ8ς͵ 

εἰϊαπι Αραιιθῆηο ἰανίοσεπι ἰᾶπὶ δπΠσ ΓΘηὶ οομδθέ πϑαῖθ διαριίαν 

τείγδραίυτ: πθ᾿ ἑαιηοι ἄεοβ οἴομαί, πιοδοβίϊαβ ἱαροίϊα ἔδηρῖ.. 

Ψν. 816 --- 889. Ιᾶπὶ δὶ {01 58οὐ μἰδοεβέ, βοϊνδέ δᾳαΐ ται 

σαΙοθο5 ΡΘάΪΩ: π 4υ8 ἀδοΙΌΠι). δὶ ἷϑ. Ρυγρυτϊδια οα]00, ἰηνὶἀΐδηι 

ἧμ τὴ δυβοίρίαί; δβαμθ δηἰπι ρυᾶθί  τη6 ρμϑᾶϊθι8 σΟΥΓΕΠΙΡΘΙΘ, νοϑίςβ. 

μτγοίϊοναι (-- 881). Βώδο ἀθ μἷβ: ἰδῆς πλυ] ΘΓ ἢ ψογῸ ἕὰ θη ρ6. 

Ἰηίγοάυσαβὶ δαηϊ,) 4αὶ σοπιΐβ οδϑέ νἱοίου , ρἰδοϊάθ ἄθιβ δάβρί εἰς; π6- 

μι δαΐῃ μ]ασρέ βεγνυϊίαβ: 86 νδγῸ τω] εἸεοία εϑί 6 ψηυ](ἷβ "0- 

ηἶβ. εέ ἀοπαία δὺ δχογοϊίαῃ (--- 887), ἴδπὶ αυσηὶ ἕω μαλλὶ ος ροῖ- 

δΙΒΒΟΙΒ.) ἱπργθάϊοι ἀοιλ πὶ ΡΘΥΓ ρυγρυ 5 {--- 889) 

ν. 810. ἀρβύλας Βυϊᾶαβ: Αἰσχύλος πρῶτος εὗρε προςωπεῖα 

δεινὰ --- --- καὶ ταῖς ἀρβύλαις ταῖς καλουμέναις ἐμβάταις κεχρῆσθαι, 

Οἵ. Ῥποθη. ἔτ. 288 (239). Εατ, ΟΥ, 140, Ηἰἷρρο]. 1189, Ραίοΐ 

}ὰ8 6886 ἰάδπι, φυοὰ σοί 8. ᾿ 

ν΄. 811. τάχος, οἷΐο, δοοιδβ. ργὸ δᾶν. Οἵ, ν. 258, ΡΒ - 

ἔμβασις, οϊοεῖ, ἴὰ αὐ νὰ8 ἰηργοάϊαίαν μεᾶάον. --τ πρόδο μάϑο 

αἱ βογνὶ ἴοοο, βευνὶ ἰμβίαυ 6βί, : ὰ 

ν, 818. ὡλονργής, ἡ ἀπὸ ϑαλασσίου να νι βάπαῖ» χαὶ ἐμδν 

ζόμενη, ἡ λεγομένη πορφύρα. Εν πὶ. Μ, ῃ. 170,. 28. . ΝΗ: 4» 

ν. 819, βάλλειν, [εὐἶτο, Οἵ, ΜᾶτΚΙδὴ ἃ, 10}. ὙΤδαν, 1200, 
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ΟΝ, 8806. σωματοφϑορεῖν, Ρεογᾶογο, Εμβέ πἷσ Ρ]Θομαβηνυ8 

μασὰ γάσγϑ. 40 δχμὶ οί ἰά, φυοὰ ἅπὸ νοῦ ἀφοϊαγαίαπι δϑΐ, 

ἄξδηιο ἄμποῦιβ γψὰὶ Ρ]αγ θυ δρροβί (θη 6. δα) (15. σωματοῳ θορεῖν πο- 

σὶν ἀϊοίαπι αἱ νέκταρ ἐῳνοχόει Ἡ οπι. 1], 1Ψ, 8; ουἱ αἀάϊίυτ φϑ εἰ- 

ροντα υὐ οἰωνῶν βοτὴρ νωμῶν ὄρνιϑας Τῆεν. 24. ΟἿ, ν. 916. Βα 

ᾳυδῦὶ Βοί ἶὰ 5. Ρτγοίογέ δχρὶϊοαίΐο, ἐπίεΠ οπάσ πὶ 6586 φϑόνον 

ϑεῶν, αυἱ ἀϊσαίυν σωματοφϑορεῖν ρμογάθγθ δὺπὶ αυἱ μεγᾶδί νοβίοϑ, 

ἔειτὶ ποῦ ρΡοίεβέ, αυΐὰ αἰδὼς πο εβέ τηϑίιβ. βοὰ νογοοιπΐα, ρμὰ- 

ὅογ, υὶ δὰ ἰὰ (αιίαιη τοίογυὶ μοίοβί, φορὰ Γδοία 8 οί ἴρϑα 1110, 

ὕθι πος μυᾶεί, οηιοηβίνδιἑ ᾿ἱ νογβυβ, αὐἱὰ δεηβουϊηΐ Οτγαθοῖ, 

αὐ παιγαναίαγ, ᾳυαπίο ογπδίῃ υἱογαοίωγ τὸχ Ροιβδγυπι: ἰὰ αυοὰ 

οἰπὶπο υἱ ὈΔΙΡαγ απ ΔΕρΟΓι δ δια γ, 

ν. 882. ξένην ρΡεγερυΐηδπι, υἱ ν, 986. Μεεηιΐπὶί Οσαθβαηᾶγδο, 

αυΐδ ἰμβα Τ65 δος ἔεγί., φύυσμ ἴδηι ἐπί γοϊ πὶ ἰῃ ἀθᾶθ8 μᾶτεί, Νοὴ 

Ρυΐίο ἀξ εὸ δον διά 6586, φυδβὶ δ πϑηΐοὴὴθ ἀθόγυπα ἔανοτοπὶ 

δΒὶυὐ οιοῖ ἴατα δίυἀδαΐς ἴμ πος μεουΐουϊο,, αὐυοὰ δυθὶξ οσαἰοαιάϊθ ἰὰρ6- 

{θὰ : ΡΟ 5 δ μι νι συϊα πὶ ἰπίογοοά ναί ἐπε ΥΓ οὰπὶ οἱ Θαϑβαιάναηιν 

ουὐΐὰβ ὕεδ ριιανΐ ογδΐ δυρεῖὶ, αὐ886 06 Ἰοῦο ὅθ ἔανογε ἀΐνῖηο 

εὐβα πἰϊίοπι νἱοίοτεπ) ἀϊσυπίωτ, ἔδοϊας δὰ μη] θὴλ. ΟἸ γίδοπηηθ- 

Βίτ δε δοϊμ  θὴ ἄδῃ ἦ8 1. ; 

ον, 885, Οορί(αίϊο, φυδηι τεβρίοἱί γάρ, Ἰαίεί ἰὰ 118, αυᾶς ργ86- 

εοδυπί: ἀ1| ρΡτοβρί οἰαπέ βεγγογαπι σ᾽ ατηϊξαί!, ἦπ 48 Β8πη6 Θθΐ ομρ6. 

Υ. 888. κατέστραμμαν 6. ἰμξ, αἱ Ἠετοᾶ. ΨΙΙ, 51; Κῦρος 

ΞἹωνίην πᾶσαν κατεστρέψατο δασμοφόρον εἶναι Πέρσῃσι. Β 1ω- 

ν, 890 -- 906. Εαξ ἤιᾶγθ, «φυοά ποι!0ὺ δχβίοσαυιέ, ἰπ 40 

ταὰϊίαθ δ᾽αμίασ ρυγρῦγαθ: εἵ βυπέ ἀοπιὰΐ Ββαίϊ 3 διῆρ]ὰθ αἰνιίδα 

(-- 894). Μυϊίαβ εαυϊάθηι γεβίεϑ σαϊοαπᾶαβ ψον β86ηὶ ΡγΓῸ νἱίᾶ 

ίυδ, 5ὶ πὶἰπΐ μος ἀοβὶρηδίαπι οἐββεΐί Ὁ ογϑσυϊο {-- 898), Νιπο οπὶπι 

αὐτοῦ ἔγοηάῖ 5 νίγθηβ θΠ γα ἀσμλὰπ (6ρ 1 80 δεβία 5 τ]. Το τεαϊία 

σδϊόγοωι ἔδυβ ἐπ ἰδπιραοβίαία υἵμνώει δοβίαιϊβ νειὸ ἔαβίϊρὶο γεΐγι 6 Γἃ- 

(ἴο ἄοπια! Ραιδίισ μα δαιηϊηϊβίγαί 9 η6 (--- 904). Νιπο ἔᾳ., ΠυμίίοΣ 

εἴεοίοτ, εἴβοῖαθ αὐυᾶθ Ἔροὸ ορίο, 4886 οἴβεετε οοηβίϊ δὶ {(- 9006)» 

οοΥ͂. 891. ἐσάργυρον, ηὐοὰ δῆρομί ργοίϊα αι βεαυδί, ἀγρθηίο 

δηϊθηᾶυπι εβί. Οἵ, ΤΉ ΘΟΡ ο π᾿. δρυᾷ Αἰἰδη. ΧΙ, 526, Ο.: ἰσοστά- 

σιος γὰρ ἦν ἡ πορφύρα πρὸς ἄργυρον ἐξεταζομένη. Ἰμοοαπὶ δἰέυμ!έ 

Βαϊηιαβϑίυβ, οαΐὰ5 εδί οπιθηθδαδίϊο νοοΐβ. 

ν.892. παγκὰένεστον, πονίπβίπιατι, ΜιαΙξα6 ραγρυγδθ που θϑὶ- 

᾿" 
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Πα} Βι σο πὶ 816 Π8. 1ἃ 650: φα πὶ 86 ΡΥ αγἂδ ἔπ ἀϑθπὶ βὶ πΐ ον ο - 

886. ΡΓδουθηίον πον86 οἕ ἄθηιιο πονᾶθ., δἔ πον ββἰ πηδθ: πϑαᾷὰθ 8}1υ8 

εβϑί ἢιηΐϑ. 

ν. 892 ΨΝοὸχ ὑπάρχειν ἀμπρ! οἱ ἀϊοϊέαν βίσ  Ποδέοπα, υ πὶ 511}-- 

Ρεοΐεπαϊ, (αη ϑυρρεαϊίαμαϊ, αἕ Πιος Ἰοοο εἴ 50 Ρ]ι.. ΕἸ. 919; ὑπάρ- 

ἕξει κῦρος ἡμέρα καλῶν. τῶνδε ροπᾶθξ δὖὺ ἔχειν, τείειθηδαια δ βα- 

φάς. 1ίὰ δ ορ᾿, Απί. 1068: ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν κάτω, ἰδπ65, 

ἘΠῈ πὶ ΞῸΡΘΓΟΥ ἢ δὰ ἐπ ἴογῸ8Β ἀοϊεοίαη, Θυοᾷᾶ α ΒΟΥ παν ἂν ,ιυυηΐ, 

Ρ. 168 ὑπάρχει τῶνδε εχρἰϊοαίαν; 68βέ μπογαπι, '. 6. δβέ ποβίγαπι, 

ἰὰ οὐβουγῖβ ἀδοϊαγαίαπι οβϑεξ, ποήὰθ μ6 1 886 πιδηΐίΐοπα αϊρπαπΙ: 

φασι ἀθ 6δοὸ πο ἄιυνὶεί. πὸ οϑμΐίϊνὶ σοηβί οΥ10 65ΐ 6, 4α 8 ΠῚ 

εχ] εῖ Βεσ αν ἂν ρ. 146, (οἰΐαϑαι6 ἰοοὶ βθηβὰβ ἰἶο: ϑυρρθοᾶϊ- 

(αἱ ἀοπιὰβ ἀεοι πη ομθ, πῇ δάλ πὶ (τ δέ! 11}} αἰΐψαδς μαυθαπηαΒ., 

ν, 8906, 5᾽ ἴω δοᾶἄϊδθιιβ οὐδου! ούατῃ. δὰ 5 πιθη ἐἰο ζ8- 

εἰα εβ8θῖ, ᾿Αἀ προὐνεχϑέντος ἰη(εἰΠροιάσιη πατηομοῦ. Οδϊοαίίο, 

γ6} β((νἰ(ὰ8 εἢ ἰαοίανα νϑβίίαπι δὶ ἰα58α δβϑοί ἂὖ οὐδοῦϊο σοπαϊίϊο, 
ἂν 

48 μα Βοτναγοίυν υἱία, τὰ ]85 1 δηΐον ἄσνον  β56 1. 

Νν, 891. 51 ουἱ ουδουνῖυβ ἀϊοία ν᾽ ἀδδηίαι 66, 4αϊθι5 Ἰθοίΐοπ πὶ μῆ- 

χανωμένης ἴῃ ποί, οὐ, Θχριοανὶ, μᾶθο ἅθ δὰ 18 δἄδαπι, Ὀϊοοτεΐ 

ΟἸγ (απ ποβίγα; τη ]}}88 οαΙοδη δ 8 ἄενον ββθη) γοβίθϑ, δὶ ποὺ ᾿υβδίββοῖ, 

οὐδουαϊαπι, ααυτὰ ἰὰα δος νἱΐα ργοίϊατη ργῸ βα]αίθ βὰδ (18) 80]- 

νγϑιάμηι δἰθἱ ρανανίββοί.  - Γ ὶ Ἂ» ΣΉΝ 

ν. 898β.. αυσηι οηΐπὶ δἄδεηδβοί τδάϊχ, νοπὶξ ἔγοηβ δᾶ 

δεῖ 8, ΠῚ ΓΔΊΩ ΒυρΙ 8 88 ΕΣ ἰδ ἄθπη5 δᾶν θυ Βι18 Β͵Γ ἃ ἢἰ 6 ἃ- 

" 6 τι. Ταπίορειθ βυυἷίο πιιΐαία Θέ ποβίγα οομᾶϊἴο ἔα δἄνοπίι, ἀπαδὲ, 

ΥΡοΥ οραύδᾶ δυο παία οοΒοί εχ τδᾶϊοθ. ΕἰΓῸΠΒ 68 δανεπέϊβ, γα ἱχ 5065. 

ν. 899, σειρίου κυν ὁ ς] ΘΟ εμἰἶνακ ρεπᾶοί ἃ σκιάν, αλῦγα ααδθ ἃ. 

ο8 6, εὔνενθ5 σαιοιη ἐερτί οἵ ἀείοπᾶϊς, Πα βίάεγο οἵ, ΘΟ ΡἾι. πο, ἔν. 

941 σειρίου κυνὸς δίκην. Η δ 510 ἅ, Ορρ. ὅ8ὅ, 601. Ηο τη. ἢ. ΧΧΙ, 29: 

τ. 900. Αἥὸ (6 νϑηΐεπές δα ἔοσαπι ἀοπι οβίἰ ς ἴὰ ο810- 

ΓΘ πὶ ἐπ Ἰιΐθιο νοηΐθηΒ ἀοβίρηδϑ: ΄Δαδπᾶο νΘ6ΥῸ [αν ἱίον, 

6ΟΧ δοῖίηο δεοῦύῦο νίπυατὰ ῃ8τδΐί, ας ἰαπὶ γοΐνϊροατδέϊο, 

ἴπμ δοάινὰβ ἐοί, νἱτὸ ρμονϊθοίοιθ ἀοπ αι ἃ ἄιϊη ἐ ἢ ἐδ .Υ ἃ ἢ- 

(6, ϑ'δηβιιβ δδί; ααὰπὶ {ὰ ἀοπιαπ) τ 18, τϑαΐθηθ, ἱ, 6. ἴρυο ἕυο 

γϑἀϊίυ, αρεί να πὶ σα οσθ πὶ αἴεγβ, αὶ βοηβὰ8 Δα πὶ ΟΧΡΥΪ ΘΟ ἄπ δ 

μολὼν ἐδρείεπᾶαι, οβδεί, πὸὴὶ ῥΡοίογαπέ 0 μοὶ κοηϊίν, 4υδπ-, 

{απηὴ δᾶ δ οί! τοῖσι αὐὐίωγ, Υλ ΕΣῚ71,. νΙάοΡ Ῥγδρίεσ θα γϑυ  Οϑιπὶ 

΄ 

ἐφεὶς. » οι κέ 

»ΞΞ»ο232»5-... 

΄- ἀγα Ὺ ̓ - έν τὸ αν 

. - ἄπ ῃἾ" 
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ΙΝ ΑΙἸΘΟΠΎΥΗ ΔΜ ΔΙΝΟΝΙΝΜ, 2090 

- . ᾽ 

ΡΥ ΔΙ ΠΟ} 1: πυυτν. ΘΟ 1] 10 ἃ ροορία οΧ] τ ῖ, αἱ ἰδοία ἰθθὴ) ΟἸ νίαν - 

᾿βίγδε: ἐὰν αἰναφψιο οὐ βοντο με {ππν βία Τὰ 10. φαα, ἀοβι αδίν [91 1- 

οἰίδ5, (πὶ 'ρ5ὸ δἀνθιίβ οἵ πνανδὶο ἕν ἃ 6 115. ἀν αι  18 τὰ ΘΟ ἃ} ν ΘΙ} 18, 

ν, 901, σημκαέίνεις μολών, νϑηΐθθ οϑίο 8. φιο] «αἰ θη 

τη (6 ἰρβο ἔθυ β, σημαίνειν ος ἴοθθ πον φημ βέγανθ, δορὰ οβίθι- 

ἄογο, ἰίδαιο ἀτοί ββί τ) οορ ἀτοι δ ἐαη οἔιιπη οατῃ κολών, Τὰ φυδϑὶ 

801] οα!εἴαοίοηβ δοροάϊε. Οἷ. δὰ ν, 910, οηκαίνειν μολόντια ν, 298, 

τ Ψ, 90). ὅτων δὲ] ἀοεϊσυδίίο, τθάϊαθ δοδίαςβ,, 4 ΒιμηΙ Π8 

68 50]}5 (ὀγνοῦ, ΜΆ. Ζεὺς, φαία ἴονὶα ΟΡ6. οὐ εΐα. αὐᾶς. παβουμίηι 

ἶπ τοῦτ δίαιτα. ρτοξμονᾶ τοἀιίμμίαν, (ἃ χαίρει Διὸς νότῳ γάνει 

Ὁπορητύός ν. 1814. ΕΚὶ δυμγ}}. 089: καρποτελεῦ δέ τον Ζεὺς ἐπεκρίι- 

Ψέτω φέρματι γῶν πανώρῳ. Οἵ, ν, 941 εἰ ΤΠοοΪορ. Δθβολν ρ.. 11. 

νι 904. τέλειος, 4 οὐμῖα δὶ ἤθη μον οἶδ, εὐἴὰς μΝὰ- 

Βιΐηθ οὐΐα οι βοϊπίυν; δρίϊβδϑίπια υἷγὶ ἀθεϊρμαίίο, (οἱ οορίίδίαν 

ἀοπιβ Ὀσίηοορθ, οδροΐξ οἱ ἀοινί πα οἵ ἐπ Ομ ἑν. του 3 κύριος. -- 

σιρωφάοϑαι, υἱ ν. 1145. 

Νν. 906. υρίίοι τέλειος, τελέων τελειότατον χράτος ϑαρμ!. 526, 

᾿Ηδεοο μγδεοῖραθ αἰϊα Θεϑεοὶβ οἱ ἐμπηρείηνβ [Ονἱ ἀδϑίσ παίων μοί(οδβίδβ, 

Ῥειάιςεμαϊ γὸ8 δὰ ξασεϊ σία εὐ ἥποιη: ἰίδαιιο βαθαγμδΐ νεὶ το- 

“πιονϑιάϊ οαπ 8 γὰ] ἐηξοτίαΐα, αἰ οοὐία τοὶ, 486. 60 ρεουδυσομα 

οδϑί, γαίϊο ποῖ ἑυτυοίων. Οἵ, ν. 1401, ϑδὰρμ!, 822; τέ δ᾽ ἄνευ σέ- 

ϑὲεν χτοιοι τέλειόν ἐστι; ΤΙιεο], Αδβοῦν ρ.. 81. ποι τὰς ἐμὰς 

εὐχάς. Θαυ ἰἰδες ἰίᾳ ρεοϊέθραίαγ, οἱ μυΐίαμδιην 56 Α δ πιθι ποηΐ 

ορίατς δᾶηὶ, αἱ βὶθὲ οὐὐπὶ ἢΠ|4 φομβογνοίυν Γο] ἰο (85 πο μανία: ἢ 

αἰοαὰθ νοι ἴον 18 δυχὶ πὶ ἴῃ ρου ἤοϊομο πᾶ Υ 1 μϑνυνυ οἰάϊο ἰηνος- 

οαέ ΟἸγίδεπιμοβίνα. Εἰυοά ἐδοίιι 65. 6 ἔδ!]ὶ βοπίδμίϊα, αυδ! 5: ν»έκην 

γὲ μέντοι καὶ κακὴν τιμᾷ ϑεός, Τιεν. 116... 

ν, 906, ἈΕΜΕΙΝ οοίΐ.} δούαπιὶ 486 ἴμν δὸ ἔμου!β ( 60 6858 

“χερεγίαβ [ἀεγἰ5), ὑΓ οτίο εἰβσογοβὶ (πὶ 6 1Π|,) αὐτὶ Θαιἑάδιη Οπιΐᾶ 

6Γο, ἶρδε ρμϑιδίυβ, ἴμ86 ἴμ ἐο δεὶΐ [αρἰΐθγ, αἱ Αμαπιθπιμο.. 

1 ῬΕι ΠηΕ8Π) πιϑιῖ "ἢ ρΡϑε οῖδί, 

Βίαβίπιο ἑεγίϊο ν, 901 --- 958 εχμϊθεΐασ πιδέιβ, φυὶ οἰοτο 

ΉῊΉ δίς διπλὴ νΘιβαί 7. Π6 «(υἱά πλᾶὶΐ ἀσοϊάδέ ἀοπιὺ ἴῃ Πᾶς 

βυπιηᾶ [εἰϊοἰίδίθ, αὐοὰ πυμᾳιᾶπι μοβδὶί τορᾶγαι, Εὲ φυϊονίθυβ 

«φαϊάοδαι δίγορ 8 Χμ δίων σαίϊο «ἰπιοιῖβ τάϊία το 5. δα βου ]δία: 

Ροβίεγιουι θυ ταί εἰὰβ ἱπίογίμ ιν. απο εχ οπιμὶ 8 ἀρναπι 'δϑέ 

ἐπϑϑηδὈ 16, θυδᾶε ἱΐᾶ ἀρϑοτιδμμίανε Ο ΒΕΙΊΡΟΥ παϊϊιΐ δ ΠΙᾺ ΠῚ ἀορτὶ- 
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ΠΊΘΠΒ Οὐὔγοσβαίασ ἢΠ|8 ἱπιᾶσρο, φαυοπιοᾶο ςοθρία εἰξ εχρεᾶϊέϊο Νυΐυ5 

611, Ρδοδίϊβ νηΐ δάνεγεϊβ (Βίγ, 1.) --’ὶ' Νεᾳυο, συδηαῦϑπι πῦπε 

ΓΟΥΘΓΒΟΒ τἰᾶεδο, ἀεβεῖί μδεθὸ ργδεβαβίϊο, ποαὰα ἱπαπῖβ εβδί: ορίο 

γεγο, ὑΐξ πὶ ἀθεϊρίαέ αχεβρεοίαίο (Λπηέ. 2). -- Ναπηθδιῖα επΐπὶ εἰ 

48 πῦπο ἔΓαϊΐπιυγ ἔα] οἰ 1} ἔδυ πιΐμβ ορίδηδῃβ εβέ, δὲ ὑγρεΐ ποχϑ 

νἱεῖπα: ἕδος Ὡᾶνὶβ ἱποαγγίε ἴπ Ρεγίσυϊατ : δαὶ 4υϊᾶεμν ΒΕΓΥΑΓΘ. 

φοίεγίὶβ εἰεεΐα οπογὶβ ρᾶγίθ, 48πὶ ροβίεα (10ἱ τοβίϊυΐατα δξέ πιοββὶϑ 

δπδυδ (ϑίγ. 3.}.: τῆ βαηρυΐπεπι τεγο οἴωξαμι πεπο τανοοᾶγα ροΐεϑέ, 

πὰπὶ δαπη.) 4 δΓίεπι Υυἱΐαθ πιογίαϊ ταβέϊξῃεπᾶδε βοίευδέ,. Ββαυᾶ 

ουπεΐδηΐετ σοογουογὶε Γαρὶΐετ. Θυδα ρμαΐδπι ργοδίεγεσ, πΐβὶ οθεγοα- ᾿ 

γεΐ πὶ βογίϊβ τηδδθ Ἵςοπάϊίϊο; παης ἰϑεῖέα τιεέμο, πα αυϊᾶ ᾿ἰηξαυδίξ 

ενὐθηΐϊαΐ (Απέ. 2.) -α Βαίΐο, ᾳυᾶ6 Βυπο πιείαπι εχοϊίδέ ἴῃ απΐπιο ᾿ 

ΟἾΟΥΤΙ, Ροβίία εβϑέ ἱπ βΒεεῖεσθ ἃ» Αρδπιθιηποηα 60 ἢπε, πὲ εἴδββεπι. 

Βοϊνγεγθέ, σοπΊπ) 580. ϑ'ΘηΒ.Ϊ 6 ΓΘΑΌΪΙ ΒΆΠ ΘΠ 61. Ρδίϊεηδυπι 6880 

ἀϑοηΐ!, εβί Ἰὸχ δείθυπα: διηΐξ ἴσαν εἰἶΐδπὶ ηπ γεηυΐϊταπέ πϑοθπιὶ 

οἶαβ. αι ποοανῖς ἢἰΐατα, Ουΐὰβ Ἰοσὶβ αασπὶ πυπασδηὶ ΟὈ ὰ5 ἔαεγῖξ, ἔ 

ἐἰόογυβ, ἔδοι!ε ἴῃ εἴυβ δηΐπιο ογίδ εβί βυβρίοϊο ἀβ βἰ μιδεγίίδίε 6ε0- « 

τὰπι, 4086 πιᾶσπᾶ ἰδοίαίΐομα ρτγοίεββαᾶ εγαξ ΟἸγίδειηποβέγα: ποᾶῦθ 

απ πο ᾿ηδίσεγθ ροΐεβέ, μΠ6 δθο ἴρβα ἄδῃηιο βυξείίαίατα 51: ἀἶδ- 

εοτάϊαπι ἀοπηθβίϊοδ πὶ, 4}8ΠῚ ΒΟΥ ΠΙΒΏΒῈΓδ ΠῚ ε5β6 ργδεάϊκεγαί. Θυοᾶ 

Εἰ Γενοτὰ δοΐιγα ογδΐ, δὶ στενοῦ ἰηβιϊαβ Αβαπιθηποπῖ. 

πυϊίο πος ἔδοογα ροΐογαίΐ σοιβὶ!ο., ΗἶΒῚ γοραγαηάδα πϑοῖβ 

ἰρβίαβ. [Ἃ{4 πυης Ρῥγίπιο ἀεβίσπδίυῦγ δες οορίίαίο., 6556 αἰ᾿φαϊᾷ, .- 

αυοᾶ νἱίδθ στϑρὶβ τηϊπείυτ: αυἶ ΠῸΠΟ ΡΤ ΠΟ απο ἰρβᾶπι φοποῖρίες 

ἴρ56 σοῦ 5, 4 πὶ ΟΠ Π0 ΗἶΝ}] σογίϊ ᾿α!νεδί, ββᾶ βυβρίοίομ 5... πᾶ 

406 ςαυςἰβεῖπιε δὲ ρυδεπιΐξεα ἀθηι πὶ ἰουσδ ᾿ονἸουυπν ππδογαι, αυδες 

βΒαηῃδιὶ ρΡοξβυηΐ, ΠΘη τ 0η86 ἰρξδπι ἤδης σοσίίαί ΟΠ 6 πὶ ἀεκίβ πδί, 4υδπὶ 

ἔδιθει 'ρΡ86. πεὸ ρῥγοβίογι, πος ὑγὸ δεγία ϑέ νεγᾶ βδαθογα γνυἱέ, υὐ, 

αυῦσπι δαηάδι ἀἰξουίθ δηυηί εἴ Οδεβαπάγα, ἔθγγοτα οογγί ρίαίυτ ἄθ- 

ΠΌΘΠῈ6 ορίει, [Π Ἰουρίρεῖπθ δυβῖμε (α} 8 (ν.. 1108), πὲ ἔς 

βεγα ναὶ, αὐοᾶὰ οἸαῖο ἀεβίρυδαν ναΐίεβ, γορίωδϑηι ε886 

γδὴὶ (1114 544.). 

Υ, 901 -- 9117, Ουτ τὐϊπῖ ρογρείαο δηΐίς διυϊΐην τ, γεγβαίωσ 

δε ἱπιᾶρο, εἰ νϑδίϊεϊπαΐυγ ἱπί α58}18 σδηΐίιβ, υἱ 6Θᾶ, 4ιδα ̓ ΟυκοῦγοΞο 

ΓᾺΠῚ ΚΟΠΊΙἑΟΓὰ ΠῚ ταιϊοπεπὶ δερευπαίαγ, άυεοία πὲ ἀεῆείαί : ροβίχιαται., 

ει ρθ. 410 ΠᾶνΕβ Ρῥγορο ΠΠ8 τεΐοηΐδθ ἐγδηΐ, ρΡγδβείογιοσαξ, φυῦμι 

κἀνεγεὰβ Ὑζγοϊάπι ργοίεοία οβέ οἰαϑβὶβ. - “οὐ ὐλϑ δ διά, 

- 
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τ ΜΟΘΟΤ, τόδε δεῖγμα ςοτγεϊ αὐϊψαϊὰ παθόν ἀευοί φαοὰ ταϑρὶ οἶδέ, 

υοσὰ πὲ οββε ροίοβί εἷδὶ δὰ, οβίθηξζυπι ΘΟ, 86. σογίο 8] ΐ- 

αἄο {επμροτο ἴδοία βυΐ, 60 βοϊ]οες (ει ροτγο, φασὶ ἀϊβονῦθ ἀοβίκηδ- 

ίυν ν. 915 χρόνος δ᾽ ἐπεί, -ατ ἐμπέδως, υἱ π.}1ἃ ἀρ 6, πο ]α οοη.- 

βοϊαίοθθ, πθ 0118 αυΐάθπι Ἰδοί εἴ.) 4118}}8 δἃ εβί, αυδηὶ ἐς τοὐίία 

τερὶβ ρογοθρὶν τειονοσὶ μοββὶέ, ΜΙ ἰγαί" ἰρ86. ΘΟ. 8,). 40οὐ πο 

τι ΐου βίἱ οὐἰίασ Πἀυοῖα μος τοάϊία 918}: ἰίαψμα ἱμοὶμὶ ἃ φυδο- 

βίϊοπθ, αυἱὰ ἴδος δἰ, 4ιυοὰ Ἰαφί αν πα πῇ, 

ΟΟΨ , 908. δεῖγμα οριΐπιε ἀϊοίυπι ἀθ ἰΐὰ, πᾶ ποῖ οφίεπαϊέ 

ταοξοοτία. -ὁἢα προυστατήριον, υοᾶ δυοίοτίίαί6. φυδάδι οΥμαία τι 

δηίρ τὸπὶ αυδηιρίδηι ἙΟ]] Οοαίυ, 

᾽ν ν. 909. τερασκύπος, 4υἱ ομνήηδ εἴ οβίοηΐ εομίεπιρ] ίυΓ. 

Αδ βᾶπε οπιϑὴ δϑί {ΠΠυἃ πιειθοῦΐαθ οδίθῃζιπη, φιρὰ μον συ 5 ὁ"- 

νογβαίαγ, αυΐρρα εχ 400 ριδεβαρίγὶ μοββὶΐ. ταὶ πηδηόγο Αἰγίἀαιη 

Ῥτο ἰΐα φυᾶθ ἕυῃς δ ρον }8., φυοὰ τοκρῖοῖ! ἢ1ὰ δι οΥἃ., ρει μείγῆ- 

νἱί. νἱᾶθ εἴ νοσθπὶ τόδε, εἱ δεῖγμα οἱ τερασχόπου Βρθοοίατε «ἰ1- 

αυἱᾶᾷ, ᾳυοᾶ ἰπ 18, 4086 Βεφυθπηίαν, ἀφοϊαγταμάϊμι οδί. - ποτάσϑαι 

ἂς 6οο, φυοᾶ δηΐπιο ορνεγβαίυν Ομ οθρ". 890. 

τ Ψ, 910. μαντιπολεῖ, ναί5 νἱος δι αγ, ναί οἰπαίυ τ, Βαίὶβ 

Ραίεέ δες φυοαθ, αυᾶε οδηΐυβ ᾿ΐὸ ναί εἰπθίυγ, ἄἀελισπδηὰα 6856 

ἐπ 18 ᾳὰδε βεφυασμίαν, φασπιὶ Ὠρη ἀϊοία 5'᾽πί ἱπ 1ἰβδ 4φὰδε μεύδοθάεηΐ. 

Μίαφας ἀγοιϊεβίτιο σΟμ δεν σορίίαίϊοιοα ιἷ8 νεγβίρυβ (901 --- 910) 

ἀροϊαταίας, δεῖγμα εἰ ἀοιδά, οὑπὶ ἰδ, 4086 μοδίεηα ἀεβίρηαπέ, ηὐἱὰ 

οβίεπδεγϊἐ πιθοῦ, 4υϊὰ σεοΐπεγἔ, ΓῈΒ αΐάειη ἔμ)! ρεβίαβ, αυὰπὶ 

δύο γεηίοτυ δάνογβοσυμπι ἔθιηροῖα οἰαβεὶβ Αὐ]ὰε ρεοίεοία οβί: 

χρόνος δ᾽ ἐπεὶ «είί. ὙΙπέίευ υἱγάβαυθ ἱπίογροβίία εβί δὰ εορίίδίϊο, 

τ 4υδε ἰᾶ, αὐυοᾷ εχ ᾿δο {γίκ(ϊ πιειῃουΐ οὐδίατ, ἄἀοβί δέ, ἀθβοῖεη- 

ίεπι δάιποϊδη), --- ἄμισϑος, οἱ πυ]]}ὰπὶ δοϊν ίυγ ῥγαθιατη, [8 

λύπη ἄμισϑος ΟἸλοεμ, 188. -- ἀκέλευστος, βροπίε 508, υἱ ν. 618. 

. ἀποπτύειν δίκην ὀνειράτων, δβρογημδιὶ τϑίϊοποπι 

᾿» πδίυ τα 5.8 ὈΣΤΟΥ͂ ἃ Παίογϑ, ΒΟ ΠΟΥ ΟΥΒΟΤΟΙΙΕ ΕΙΣ 

ἱ. 6. ε586 εἴαγυπι εἴ σεγίυπι; νἱάθ ποΐ. οἱ... δίκαν ἱαποία τι αἱ ἔχειν τέ- 

χνου δίχαν ν. 612. ἀποπτύσαι ἀϊοίιιπι ὑτὸ ὥςτε ἀποπτύσαι, δάυεοῖα 

ἀ8. πιειιίῖ8. βεάεῃῃ οσσυρδΐ, αὖ ΒΟΙΠΠ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΟΙ͂ΟΙ ΘΒΡΟΓΠΘίΌΣ : π0ι- 

ἄππι επῖπι Οοσυρμδία ἰδο 8δβ6ᾶ6 ἢάιποία 'ρ88 εβί ᾿ποϑιίαδ, 

οΟΨ, 918, εὐπὲϑής, ουἱϊ ἔδει! ]α μεγβυδαείωγ,, Ῥσόοπι. 8338: ᾿ίαᾳαθ 

5 μος Ιοοο ᾳυϊ ἔαρι] Ὀοπδπὶ βρθπι. σοποίρίξ,ς » 
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τ΄, 91ὅ, Ροβίᾳφιδπι ἐθη ρΡὺ8Β ἰδ}, 4πὸῸὸ ὁ ἀκ οὐδίηι αὺ- 

ΧΊΣΙΟ ἴῃ ἄγομἃ οποία πᾶν 18. ρτδείοτί ογδέ, 4 πὶ 

ΒῸ Τνοΐδηι ρει οξοοίι8 οδ΄ πανῖρδη8 ἜΧχογοϊία 5. Οδνίο 

οἰποιϊίῦ 6χ απΐνοιβο δϑηΐθηί  ὰ}} πΟχὰ πος ἴοοῸ ΠΕ] 5. ταθῃ (10: 

ΠΘΠ ἢουὶ ῬΌΒΒΘ (σπρουΐβ. πἰβὶ εἶι8, αἀὰὸ ΟΥ̓ 6. ΘΟ ἐς Ἀδ.. 

ΤῊΘΠΠ0., ΟὈἶα5. ΠΟ {ϊπηοηδα οϑέ νἱπᾶαϊοία. 1 φιοᾶ 60 (θπροτγα 

ζαοίαπι οβί, «απ; 80111{ ο]4556}}, ἰπηπ]ο]δί]0 ἤΠ 86. 1 εβί, υοὰ 

οβίοπαϊ πιοπιοτία, αυοᾶ οδηΐϊξ πιθη8, ουΪ88. μυΐὰ5 οβίθηϊὶ πε 

Θδχϑίϊμι, ααὰπὶ βυροιδίο οχβροοίαί Ομ }8 {θη ροΥ 6 ργοἴθοία5 6 Ἔχογοῖσ 

ἕὰβ᾽ ΟΧ 60 ΨΕΟΙῸ (ΘΠ ρΟ 6 Ρογβθίυδ ταδηϑὶ ἐ οϑίθμί πιοηι νᾶ. -το χορ ό- 

νὸς δ᾽] Ῥαγίξουϊα δὲ δἀνενεϊαν δηΐπηὰ. δα γοβρίοίεπᾶα δα, 4υδε, 

Ραγθαίμοϑῖπ δηΐθοοάσηΐ, οἱ οχίο! αν ποίϊο (θηΡΟΥ 8 ἰὰπο δχαοίϊ,. 

Ῥτγορτῖθ δηΐηὶ ἱμάς ΡΓ ΟΡ ΒΒ πὶ) οορίίας ΟΠ μᾶθο μαγέϊευ!α ἱπ- 

(ογτᾶυπι ἰᾷ ἀοβίρπαίΐ, ααοᾶ ἱπ βαπέθη δ. ΠῚ ΠΟΧὰ δπνΐπθέ, ἀξ Οἷν, ἢ 

6024: ἀναίρως δὲ, οἵ, 10. 841; ΑΡ. 119]: υἱ ἰδοια ἔοτ 8 ναϊθαί, αυοᾶ 

ΒΟΙΙΔΙΟΓῈ ΠῚ ἰάφυε: Οὐϑουνδίυν τ] οβίθιίαπι» οἱ δοοίηϊξ ναίϊοῖςος 

πδίϊο ἰμΐαβδα: ἰάᾳφια (ορΥ δοδθηίδηβ 68, απδ6᾽ ἑαὐία 5084) Ροβίφιια πη 

ΡΓδοίον (ει ρα5. ἡΠυἃ, -αο πρυμνήσια, ἔχμπαβ, ααϊνὰβ δᾶ ᾿ἰξαθὦ 

{ἰπεδιίαν (1]. 1. 486). Ρυδείευθα Πᾶνἷ5 δύ ἃ ΠΟΥ 5 ἢΥπιασὶ ΒΟ Θθα ες 

ραρρὶ ἱπιρεία ἀρρ]βᾶ. {Πυϊυβαι6. ΠΟΥ 8. ΠΏ]]8Β αὐδί ἀδι8 ἧι οαϑίγ 

Αἰ φαίυτ μυρρὶβ ἐπ δἄνεμπέαᾳ ΒᾶΧῸ βίπιαὶ οἰθοίο, οὐδ ρομᾶοθτθ γο- 

Ω . ᾿,Ά, 5 , , ν Ἄς, ᾿ Ψ] , 

Οταοοονυπι ΤιοὶΔἾ8, οὐ πᾶν68 βυυάδασίαο 1 ἢ ΟΥ̓́Θ οἱ ΟἸ]οοα: 5 

46. [υἱουῖβ πἶχδθ. βοᾷ ἧπ ΑὈ] Δεμβίρυαθ. Ηδθο ἱρίίυν Βρθοίαν! οοΥ- 

(αι ε5.|. --- ξυνεμβολαῖς. 6. ΔΠΠρδι 418. Τα Ὠ ἢ] 18 αἰεὶ 50] «Ξ 

ταδεῖν νεὶ δεῖν ἐκ πέτρας, νε] ἀνάψαι. ἨὨδ δδᾶἄθηιν γῈἃ ἤκδν, Ὁ 

βάλλειν, υοὰ ἀδ ἔθ} 18. δα 0᾽ ἐπ ροΟΒ1{|5 αἰ δἰ (υτ' ΤΙ. Ψ, 181; ΧΙΧ, 

394, οἵ αρίς ἄς Γαμθ δ, φαϊθυδόστη. σΟμδοῦοεί ἀμί θ5. 86 Ε- 

υἱσο ἰοποηίε8, αἱ ΒΟΙΙΡΟΥ ἀϊοσαμίων ἀοίτοῖ : εὐνὰς ἔβαλον. 

6 πανοί αὐᾶϊίαπι ἕυν: ἀυμ!ϊοὶ ομΐπὶ γίίοια ἴῃ ἀτοπᾶ ΠαοιδηΐοΒο. 

(οηδηΐασ πᾶνοβ), οἵ 60, αυοὰ ἱπροία δοοροράομαϊ βαμί ἄρρὺ 

οο, υρᾶά δ᾽ πὰ} ἰμἰτοϊ αμτὰΓ ἴανι85. οαπὶ ἀποονίϑ. Οοίδ 

νὺυβ πρυμνησίων Ῥειδοί ἃ ξυνεμβολαῖς, Ἰυὶσ νοτῸ ἀαίίνυβ. 

(4115. ἃ ψαμμίας. πῶ ᾿ἀδέου 

ν. 910. ψάμμιος 'π δζθηδ ΒΘ Θἢ δ... ΠΟῚ ἸΔυ ΕπΙκ ΘΧ 816] 

σομηβίαη8: Ἰοσ οηΐπι οϑέ ψάμμινος, νοΐ ψάμμιενον ὄρος μϑτοῦ, αν 

99. 1 γηΐϊος ααἱ ἴῃ (οττα νϑυβαίατ, {ΠῚ ἴη αὰϊ ἰὼ ταγο νἱνίξ 

(γέϊος), {πὶ ἱμ ΓΟ υι8 (ϑαρρὶ, 156: τὸν γάϊον) (απ 18 αι! πᾶγϑπὶ 

- 
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«ἷν (ϑαρρ!]. 820 ὁ δὲ νάϊος γάϊος. εἴ. 1», 834: ναὶ κἀν γᾷν, Ἐϊαβάοπι 

ἀπέ ἰορὶβ ἅλιος, οὐράνιος, ποτάμιος εἴ π᾽η Πα, - ἀχάτας, ἈὈς 

ἰυτία υἱάθ ποἱ. οὐ (ν. (αϑαα παιὰ ἀυνῖο ποι τίν Θδί; οἰ αϑδὶ ἀ6- 

Εἰσιιαίαν πιθη το γορίδς πᾶνΐδ, ἴῃ 4πὰ νουβαμίως οπιΐα, [{ἃ Η ὁ πὶ. 

1.1, 800 οαδίγα ΑοἸ 15 ἀοεῖσηδηίαν ϑοὴ παρὰ νηΐ: ἰ(ὰ 5 ὁ» } ΑἹ. 

20] ἀξ βοεὶϊβ Αἰδοῖβ γυαὸς ἀρωγοὶ τῆς ““ἴωντος, Οἵ. ἰνν. ν. 200, -- 

Ῥεομᾶεδηπε νϑγο Ἰινΐ ρϑη ἑνὶ αὶ χρόνος, (οπιρῸ8 ᾿ϑουοη 5. ἄγομα Πᾶν 8. τα 

παρήβησεν, σοηβοηεΐέ, ἰὰ ὁκί ΡῬγδοίου τ, ἥβη ἴάθπι αᾳυοὰ 

᾿ ἀκμή. 14 ἀϊοϊίατ χρόνος ξῶν 50 Ρ". ΤΎΔΟΙ. 111], χρ. συγκαϑεύδων 
ν Ἄρ. 820, -- εὖτε βειιροῦ ἰὰ ἰμβιην (θη ρονθ πποπθαία τα ἐπάίεδέ, 

τ 400 Β'η}} ονθηΐϊαηΐ ἄσειθ τ 8 ροβδίαθ [(ἃ "ἷς Ἄνδηὶέ ἰδυ πιΐμαϑ (θηι- 

Ροτὶϑ ἐΠτὰ8 δχδοίξ μπᾶ οὐπὶ Οἰβοθβδ οχογο 08. Οἵ, δά ν. 1170, 

Μίμίηιθ ἱρίίυν ἴῃ νοοθ ἐποϑέ ποίΐο μοβέᾳι δπι νεὶ ἐκ 40, βοὰ 

ᾳφυδηἂο, φυῦπι, υἐ ἄδ ἰδροῖο ἀϊείμην. Ι(η4π6 μος οἰΐαηι 81- 

μυιαπίο εἰ ποίαν [41}} 605, αὐἱ ἀθ ἰομροτο δὰ Τιοίαπι ὄχδοίο ἱπ- 

(εἰ καπί 68, 486 ρμτγαροδάνμ; ἰιΐ εὐΐμν ἐπὶ εὐτε ἀδδὶρ μαίίομεηι νοὸ- 

οεἷβ Ροβίφαδπι ἱπίτααηί, -- Ψοηίὶ δἀνειβὶ σοοροναμέ αιαθοοβ δὲ 

πιληδηδιμη ἱπ ᾿ἰΐουα Αὐ]1ὰ 5, Ὁ] Βαχὶβ ΔΙ] ρα δηΐ πᾶν 68 ρυρρίθαι 

ἴὰι το μδεγθηίοβ (ἑυοᾶ παριεμαϊΐ (θη ρ5 αὐ σοπβοπαβοοιθέ, ἀξ 

᾿ἐδγπιΐπιηι, δαϊρβοοιθίαι,, Π] δ η πηαοίαν! Αραπηθπο. ΕἸ ροϊἐ. ᾳαοὰ 

ἡ Ὁρίανϊ, (θΥ ὩΣ Π ΠῚ ΘΠ ΡΟΝ πιαηεηᾶϊ: ρτοίδοί 5 οδί Ἂχϑεοϊίυβ: ἱμᾶθ 

᾿ ψε τὸ ἦν ογαπὶ Ποπιἑπαπιᾳαθ πιθπιουΐα πιδηδέ Β0ΟΙαι8. ᾳυοᾶ βίμμ!]ς 

[δίατι πιϊϑίαν ἱρ5], 

ὙκῈ “Υ͂. 918 --- 9538, Ιρβ6 ἰαπὶ νἱᾶϊ γδρϑηιὶ ΤΟΥΤΟΥῚ; (ἀ ΠῚ6Π ΡεΓΡας- 

ἥδ. ΠῚ 5 ἔδοί: πιθπι ΓΙ Δ ΠῚ ΠΘῚΒ ΤΠ 1]. Γονοσδέ, ᾿πΐερτα σαγεηκ ἢ- 

ἀυοία : πεαὰθ ἰπδιῖβ ὁδί πδθς δηχίθίαβ ἴμ δηΐπιο ΘΟΥ ἢ, αυ86 ἰυδία 

ο ὐδυηΐ » Επατο: ορίο γνεϊο, αἱ Π|8 ἀδοϊρίδΐ πιθδα ΘΕΈΒΘΙΕΡΥΙΝΗΝΝ αἰ ΐ- 

τ
 

: : ν 

ἢ ν. 918. ἀπ᾽ ὀμμάτων, τὴοῖβ Θσυΐδ: αὐ σον}. Οοᾶ. Ουϊ. 
ἴ -ς 

15, αν, Μεὰ, 216. Μ' ΕῚ,Γ ἐεν 

ἰποθ" ς ἢ τὸν δ᾽, {Πππὶ οδηίαπι, ἰἄθπι ποσὰ ἱΠ0Ὸ οϑίοηΐο εἴ 

ΟΠΊΘΝ 15 ναίϊοί 0 ΘΧ]Ρα ίαν, --- ἄνευ λύρας, υἕ ἄλυρος ΟΡ ΙΝ. 

Ὁεὰ. Ου]. 1238. Εατ, Μεὰ. 1028. ὅμως; οἰοὶ τεἀϊίαπι οουῖβ τπεἶ8 
δου ἤδη]. 

ν. 921. ϑρῆνος Ἐρινύος εἴ. ν. 003. --- αὐτοδίδακτος, ἰᾶσαι 
τ 4υοὰ ἀκέλευστος ν. 910, ΨΠΔ68 ποὺ Ιοοο οἷμβ νούϑιιβ σοί δέ ὁ πὶ 

β ΛοϑοΝν, Τταρ. Ψ0]. 1. Ρ. 1, ὦ Ὧν Ν 
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Ἰοπρίαβ, ἄἀοϊπᾶς βϑηξεηἷδα ν, 911 -- 914 ν. 922 εὐ 928 ὑν 

ΘΧΊ (485. 

ν, 924. Νϑε ἔγυαβίτδηέαν νἰβοοῦδν ΘΟΥ ἱπ "των ἴα- 

ρίϊτᾶθ6 βπᾶΤΟ ρυδοβᾶρο ἔυτθῖη 6 Οἱ Ὁ πὶ 8 ὁ ἘὉ ΤΩ. -- σπλὰγ-- 

χνὰ ἂς μεδεοογᾶϊ 5 ΟἸο ρ. 418, Επμ. 859, --- ματάζειν, νᾶπδϑ 

ἴὲ8 ἅρειθ εἶμάθ, υὐ μάταιος, Ὧθ ἱπβο]επίϊα: 5΄ΟΡἈ. Οεᾶ. ΤΥ, 

ν. 9205. πρὸς φρεσίν, υἱ πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος ἄδειν ἕτοι- 

μος Ομοορι. 1024. -- ἐνδέκουις. δὲ 18. δηϊπια8, 4υὶ θθηδ ρευβϑρὶ- 

εἰξ, φυαδεμδπι ππἰσαΐᾳαθ δἰηΐ ἰαδία οἵ ἀε ϊέα, δηχἰθίαίε νεχαίασ, 88118 

ποῖ ἱπᾶπῖβ δος 6588 ροίεβί. [1(8 Ἰερίπιιυβ ἡ. 226: δίκα τοῖς παϑοῦ- 

σιν μαϑεῖν ἐπιῤῥέπει τὸ μέλλον. ΟΠΟΥ δπίπιαβ 18 6δϑί, 4αἱ Β|}υ1 81118-- 

46 ἰᾶά αιοᾶ ἰυδβίαπι εβέ αὐ σοπίϊηραί ορίεί: φυὰπὶ νατῸ πος Δρ6 ΓΘ 

Σ. μοϊεδί, ἰπ Ὑδθ5 Αρϑπθ ΠΟ Ππΐ8. ἰἄδπι ἀρογα ποὸη Ροίεβί οὐ δ ΘΝ 

οἴυβ: Βαΐο εδπΐπι ἀθυϊία αβέ ροεπᾶ: ἰΐδαᾳιθ οὉ ἰρϑαπι ἐαβίϊ {16 ἀπ|- 

Ταῖν ΠΟ Ροίεβί 8, αυ ΥΕρΡῚΒ ΔΠΊ88 68, ΠῸΠ ΨνΟΧδΙΪ δηχί ϑίαίο, 

δδαᾳθ πιΐηΐηιθ ἱπαπὶ 6 οΟΥ 5. ̓αδι1{186 ἸΘρυ 5. ΡΙορίογοδ 1ἴὸ 8π- 

χίείαί 5 αγυο ἀϊοϊίαν τελεσφόρος, οογίδπι ρμυδδβαρ 8 δναοπίαβ γα- 

ἐἸ ΟΠ Θ ἢ. 

ν. 9206. κυκλ. κέαρ; τοϊηΐμη8 ποπιϊμαΐνὶ δυβοϊαί,, βοὰ δρ- 

Ροβιίοηα αὔδίτυπι εδϑέ κέαρ νοοὶ σπλάγχνα, εἰ; ουΐὰ8 μπὰς ϑέ 

ΒΘΠΒ805,) εἃ αὐδ αἰβουία5 Ταπὶ ΘΧρείη. Νεϑᾷὰθ δηϊ 6 ̓ἀϊεὶ 

Ροίετδέ σπλάγχνα πυκλούμενα αιυΐα ἀϊδβρ! σε ἱπιᾶρὸ ν βοα ΓΙ ΠῚ εἷν- 

οὐμηδοίοτιπι:. 866 ἀϊοαηίαν κελαιγνούοϑαν νοὶ (816 αυἱὰ. Εαδοῆι 

εβί εἷι8 δρροβί(ἰοπἱβ γαΐίΐο, αυἃ [ΙὯδΔ6 δάάϊίῃγ Θδυβδγαμι 1. ΨΙΗΙ, 

48, νε] Θρηκῶν ὄρεα, ἀκροτάτας κορυφάς "]. ΧΙΨν, 227. 

ν, 9217. πεσεῖν ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον ἰππροηᾶαπι, αἵ πεσεῖν ἃς 

νόσον Ῥτοπι. 413. ἐς τοσοῦτον αἰκίας δορὶ. Οοᾶ, 60]. 148. -- ἀπ᾿ 

ἐμᾶς ἐλπέδος, 6 πιρᾶ ἐχβρθοίδίίοπε, 6Χ 15 ᾳφυδᾶθ δχβρεοίο, αἱ 

βαιὰ ἀπὸ πολλῶν Ῥοιᾳ. 1023. 

ν. 929 -- 943. Νυπαυᾶπι 8Β8π6 βαίϊ αι ΡΟΒΒΆΠΙΙΒ ΡΥ βρογᾶ μᾶς. 

σομαϊ!!!ο6 ποβίγα; δα πμ]0 δμἶπὶ αἰ οδΐ ΕΝ [α- 

ΕἾ16 ποῖά ἐοτία μας πᾶνὶ8. ΕΠ Ε0ὲ αυϊάδηὶ δὶ ρδυίθηι ᾳυδεβίαβ εἶδ- 

εἰξ αηχὶοία8 ἰδπίαιι, ᾳυδπία ορὰβ 6δέ, βουναίυσ πᾶνὶβ οαϊδι δία 

ΡΙθδϑα: ροβίθα νϑτῸ Ἰονὶβ ἔδνοι ὲ βοοβ δπππδἃ οἃ 486 διλΐδβα βιιπὲ 

του, ὼ - 

ν, 929θ.0. ὅδιε αυὐἱϊᾶσοπι δηὶ μυΐϊὰδ ᾿ὐυ]έᾶθ Βαπί(δί δ 
͵ 
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[λαὶρ πιΐη πιὸ Ροίευϊέ βη(ἰβίδοοτο, τῶς πολλῶς ἰηπδϊοκέ, 

σοτίαιν αὐ δ ρἷαπὶ ἱπίοσν αι [εἰ οἰ (αίθη, δἂπι αἰ θη, αὐᾶθ πὰπο 

Ρδιία εβϑέ Αἰνιαῖθ,.. Οὐδ ἀϊοίίαν ὑγιεία, αὐ αὐυδονὶβ ποχᾶ τύσος, 

Ἐοδρίοῖε νότὸ 18 νου θ᾽ ΟἰἸΟΓΒ. 68. 4086 Ρτοΐοβϑα οβϑί ΟἸ υ(ἀ θη ποδί 

ἔυπι ἂἃθδ ορυϊοπίϊα ἀοπιὺβ (ν. 893 βη6.}, φυδπι παπασᾶπι ἱπέογί(α- 

γα 556 οομῇῆϊί, (υπὶ 6 θὰ ἴοιία πᾶ ἴδιιϑί 58εἰ πᾶ, 4ὰᾶ6 ἴῃ ἧ'ρβο 

τορὶβ τεἀϊία μοβὶία εβϑέ (ν. 827 βηη. 898 844.}} υἱ᾽ οπιηα ρογίουϊαπι 

απ ροββοί οὐ]Ἱξινίομΐ {ναὶ (884), εὐ πὸ ἀθ ἰρβᾶἃ αυϊάειη ἰηνιάϊδ 

αὐυϊὰαυδπι δι 15 {ἰπιθπάππι δβϑβεΐί (886, 811). ΕἙαίδηδυπὶ δβέ ἐ"ο- 

ΤῸ πιᾶρηπδπὶ 6586 ἰἰᾶπο [ο]ϊοἰδίο πὶ, πιυ]ία τἱἀογὶ 88η8, δέ βοῖὶέ ἢ], 

αὐδηι ΡΓΟΡΘ δοβὶδ ον θ8. [1ίδαυθθ οσοποϊξαίο 866 ΡΓοξουμἐΣ δηΐ- 

τον ἰὰ αιοᾶ ίὰπι 6 ΡΥ πιΐὶβ., ἕμπὶ 6 δυμηυ]δίϊοπ 6 ΡΥ ΓΟ] ΛΓ ἣὶ 

Βρρᾶγεί. ἘΕϊβὶ δπὶὰ ποθὴ ροίεδί πδθὺ σοι αἰ 0 ΠΟ ΔρρΕΙΪαγὶ βδηᾶ, 

εἰ πη]! ΟΥὰ τ ΘΟΓᾺ ΠῚ, 418 πιδᾶ εἰ δπι ΔΙ] αΐαγαΒ οβί γαρῖθ τϑάϊίε5, 

χαίΐο δαρϑίυν : (ἀπηθ δπηου (845 φυδοάδμι ἰπ 8 5δηϊίαί 5 ἰδοίαίἑοπ6 

ἵπεββα οἰοῦο νυἱάδίυγ, αὐὰτ θη δχρίδϑίιιῃι δὶ γαρὶ8 Οὐ ΠΠΘ ἢ ἱπὲχ- 

νίδυθ. -- ὑὕγιεέας υἱείπιαπι φοττῖρὶ! υἕ ᾿“ργείων ν. 117. 

ψ, 980. ἀκόρεστον, ηυοᾶ ποη 5δδέϊδέ, πο βδίϊβέδοϊξέ, [ὑπ- 

ξεπᾶσπι εβέ μάλα ἀχόρεστον, πυπαυᾶπι δάπιοάιπι 58.188, πυπαιδπι 

τα βαιἰβἴβοϊεηβ, ᾧὧξ (δι πιΐπ πὶ ΡΟΠΕγΘ Ροββίπιβ οί ἄϊοετθ, πο8 ποῦ 

ἀεεϊάογαγο ππδίογεπι. Εοᾶεπι δεπδὰ ν. 1252: τὸ μὲν εὖ πράσσειν 

ἀκόρεστον ἔφυ πᾶσι βροτοῖσιν. ϑεπίεπίϊπι δα ᾶεπι ργοΐεββα εβέ ἱπ 

δἰ Πρ] 5. Οσοαβίομῖθυ5 ΟἸγίδεμιπεδίγα ν, 458: σοι απ γαίΐοπο ΤΊ|6- 

ομηΐβ ν. 221: πλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀπϑρώποισιν εέ 

ν. 1168: οὔτε γὰρ ἂν πλούτου θυμὸν ὑπερχορέσαις. --- νόσος γὰρ 

εείέ,, ὑγροί δ ἴπι ΜΒ Ί]ΟΙ ἱΠ ὰ5Β ΠΟΥ 5 νἱοΐπαϑ ρᾶτγϊεοίὶ 

οσοπ ἕο Υτη ἰ πὰ8. Εροιπιιβ ᾿ο0 ΙΟοΟῸ ρμᾶγίΐοϊα δἀἄνοιβαί να, αὐύπῃ. 

βεηίΐοηία ἀχμρεαίων Ριϊογ 5. ταίοποηι Το θη, ροϑἰΐδη δ πὶ ἴῃ Γ6 

εὐπαίίϊομΐ πιοάο Ἔχ θ᾽ 6 οσοπίγανϊα, Εἰβί πο} 8 Γε] εἰ 85 τηᾶρη ἃ, 

αἱ πιαϊοτὶ δἰΐδια Ἔβθηιαβ, ααυπὶ ἱρδὶ παῖς ξεϊοἱΐαιὶ ποχᾶ ἔδτηθη βἰξ 

νος . : ᾿ 

ΠΟΥ͂, 931. ἐρείδειν, ΒΟΒΠΠΟΥ ὌΤΒΕΓΕ, υὐ Β΄ ΟΡ]. Απί, 1236. Αἱ, 

1θον. 14, ὅ, ἐρείδειν βελέεσσιν 1. ΧΥ], 108. Ρ πη ἃ. ΟἹ]. ΙΧ, 31. 

ν. 932. σορ[(αἰϊοπαμ πεχὰβ ἀπίνογβαβ εἷς οβέ: δϑέ ξε] οἱ (85, 

Βεᾶ δσϑθ ρμεγρεΐίυδ:; υὑρεΐ νΟΓῸ ποχᾶ νἱοῖπα [εἰ οἰέαί! ταϊπαΐέα, 

Εοτίαπδ Ομ ἑἶ5 ΘΠ 6 ΡῬτονθοΐα δᾶ Χο δ᾽ ἀυ οσεου]ίο: ρΡροΐεβέ νοτὸ 

ἕαης πᾶν δειναὶ ἰδοίατα ομειὶδ: ΒΔηΡυΪΒ γΟΤῸ πυπαυδπι 6βέ το- 

ΒΕ, 
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Ραγαπᾶμβ, -- ΥἹᾶεβ ἴπ Ἰιῖβ ΧΡ! σαν οοϑἠίαί οπ 6 ἢ) ῬΥΓΔΘ ΠΣ 8581Ὲ πο- 

χἂθ 4ιᾶα πιϊπδίαι ξοϊοἰ(αἰἱ, ἜΧΡΙοαΥὶ δἰ μα Πα ϊηθ πανῖβ βᾶχὸ 8}1}- 

886. Ρείπιαπι οὐπαϊίΐο ἄομηιβ σοπιραγδίμν οὐπὶ ΤΟΙ οἱΐαί5. οἵ ποχδθ 

νἱοϊηΐα,, αὶ Ππᾶθο ἴθ 15 αϊ(ο 6 πὶ 568 ἱπίσαᾶθτα βίυδεί; ἀεϊπᾶα 

οὺπὶ πανὶ ἰπ βᾶχυηι ἱπουϊγθηίθ, Βο6α οπμοῖα δἱθοίο βογναῖᾶ. [ία 

ΒΟΟΙα5., 40 ρμο]]αίια οϑέ σὰχ, πιἰπαία οἷα Γε!οἰίαί!. ἘΣ Χ,ΓΠΥῖ 

Ροββιιηέ 86 πηῖμαθ ἀπδθ8 ταξ ομΐθα, δαξ δα, υἱ οταᾶνὶ ἰδοίαγα 

ἔναηραίυν ἀθηϊὰβ, ααδ6 ἰαπιθη ΓΕρᾶγανὶ μοΐοβέ, δαί τιοτίθ γδρῖ8. 

Ιδοίυτα 1Ππ ἀδεοϊατδίυν δἰ] ἀἀϊη6 πᾶνὶδ. 4ἀᾶθ ΒᾶΧΟ 1ΠΠ|88 νἱσ 56 Γ- 

νϑίυγ απιΐβθα ομδεΐϊβ ρᾶτίθ. [Ιἢ Ἰιΐβ οπιΐα ὕδηθ ργοοθάαπί: ἀ15}}1- 

δαί ξοϊαπιπιοᾶο οἱζΐοῦ {γαηβιίαβ ἃ β᾽ πα Πα] π6 νἱ οὶ ἤᾶγα πα [οἰ οἰ (αεἰα 

εἰ ποχᾶθ ἄοιμογαπι δὰ εἰμι (ἀπο πὶ ἃ πανὶ ρο απ. 101 γαῖ 

ἔυγ οοκίίαίο ἀαδς. αἰΐαιηαᾳὰθ ἐππρδΐ; παπᾶ Ἰορίοα ᾳαϊᾶεηι γδίϊοΠ6, 

β64 ρμοείϊσα. ΝΟΙαΠΙ5. βίαίί ει 11188πὶ 89 0106 76 πᾶνδπιὶ, αυὰπὶ ἱπ 

ΑΙίογα ἱπιᾶρίπο ἰδπίορογα δα ἱία 5. δἰ έ ΓΟ] οἰ (8015 βρίοπᾶον. Παηαθ ὦ 

ἄς "οηοὺ πᾶνρδίϊοηἱβ ἱηϊ 10 δ]ἑᾳαϊᾷ ἴῃ δὸ ᾳαὶ δχοίϊᾶϊέ νοῦβὰ ἀϊοίατα ᾿ 

ἕυΐθβο οχϊβίϊπιο: ἔογίαβϑαε δἰἰαυϊἃ ἂἃθ ὁπεῖθ, ὧδ ἀϊνι1 9 πᾶνὶ ἱπιρο-, τ 

Β1{15.) γῸ1 ἀθ χυδοβία, 40 οπαβία5 τοαἰίαχι8 εϑί μᾶνϊ σϑίου : δὰ ὑρρᾷ 

γεξριοἰδέ απ86ὲ βοηασππίαν ν, 98ὅ. ὧν 

ν, 988. εὐθυπορεῖν, τορία νῖα ἱποοᾶδθγα πϑαιθ ΤΡ ΡΉΣ ΕΥΕ; 

Ριπα, ΟἹ. ΨΙ, 91. βίμι. ν΄. 60. 

Ψν, 934. ἔπαισεν] ΟΥ. δορὶ. 864 ὑψηλὸν ἐς »Σ βάϑρον 

προςέπεσες, ὦ τέκνον, πολύ, --- ἕρμα. 1{ὰ ἕρματι προςβαλὼν Δίκας 

Εσυπι. ὅθ64. 

ν. 9806 5844(. Εἰ ὑπὰπὶ αὐΐάδηι τὺ οΟρὶθ 5 αυδαδέα 

ρΡᾶγδί8 νο]υπίδ5β μ"δοβιίδαῃ 8 οἰ οί θη 5 ἰδοΐία "66 6πι- ᾿᾿ 

Ρεοτδῃηΐίε ποὴῆ ἰοΐδπηι Β1ι} πὶ 61 51 ἃ ὁ πὶ" πὶ ἀο]οτῖς να]άδ οπυ- 

Βίδιη, ΠΟΘ 6 ἂν 6 ἢ πᾶ Υὶ ροτγᾶϊἂϊ έ, - τὸ μέν, ἀπαπὶ 6 ΤΠ 

οἰϊοίθια. ΡΓῸ χεϊᾳαΐβ, Αἃ Βοὺ τὸ μὲν γεβρίοἱέ τὸ δὲ ν, 944, δάϊ6- 

οἰἶνα ροβίίαπι,, 4αὰαπὶ βυνβίαμίϊτ 6 ἀἰοΐαπι εἰέ τὸ μέν. 

ν. 9396. ὄκνος, Πιρπίί(αίϊο, ἸΏΐα, δηΐῃ ᾿δεβιίδίυυ, δηίφαυδτα 

γένετ τδίατα γεὐδαίαγ σΟμ ΒΒ. ὰ πὶ οἰϊοϊοπϊ Ομ Ϊ8,) β ]8Ὸ γε τῸ πΠ6- 

οοϑδιί88 οἷδῖθ δρραγιογὶί, ἰρϑὰ ἤχοῦοεβ ΠΟΠΠ1188 εἰϊοὶί μαρβἐ(δίῖο, 

"6 ΟΠΙΠ65 Ρεοιἀδί, 
“" 

ν. 931. σφενδόνη ἃδ οἰϊοίεμάο, -- Αρίς σοηΐξετέ Β]10 πιΐ, 1ο- 

οὐαπὶ ὨΓΡΆΝ (Α(μ. ΜΠ, 292, Α.): ἢ φορτί ἐξέῤῥιψ᾽ ὑπέραντλος γε- 
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φόμενος. “-τ- εὔμετρος, 4φυΐα σογίς πο) Ρ]υτ ἃ, φυδι αι ΐθὰ5 οπιμΐηο 

ΟΡυν οβί, εἰϊοὶ Ἰιὰ οβί(αίϊο. 

ν. 938. οὐχ ἔδυ οε(.1 Ιιορσ!ουα. ἸυαΐαΒ βοιίθηζί ας βυ) ᾽ δοία μὰ 

εβέ ὄχνος βαλών, δὲ ργοριῖο ἀϊοοπά απ οὐαΐ οὐχ ἔδυοε δόμον, Θαΐα 

νογῸ ος πυπαυδηι 6χ οἷν ΨῸ] ΟΠ, 0 ν6] νὶ ρμγοϊεϊβοὶ ροίοςέ, 

ΡΓῸ βοίϊνα βἰγιυοίωνα ἱπίταμβέζ ναὶ οἱορὶ ροορία, μοβίεα νοὸς ἐπόν- 

τισε δὰ δοίΐναπι τϑαϊίωτα. Μ ιπΐπθ δἰΐην ἢ αοβίίαίο ἢ ἂν 6 πὶ Β0 1 6Γ- 

εἰς, βοὰ ροιᾶυβ ομεγὶς δέ νϑηξὶ : μονάογο νογῸ ρμοίοβέ εἰΐδμι 1118. --- 

δόμος ἂς πανὶ, υἱ Βιρρ!], 185: δόμος ἅλα στέγων. 

ΙΝ, 940. ποντίζειν»ν, πιᾶτὶ μογάᾷεγα. ἱπᾶρ ποντισϑεὶς Μῖτυρτί-- 

λος ὅο»)ιν. ΕἸ, δ08. 

ν, 941. Μυϊΐίβ βᾶπὸ ἀοπαδίΐο ὑλ)εγὶβ ἃ ἴονα δ 68 βὲ]- 

εἷ9 δηπαΐβ βυβίυϊϊἐ ποτ ὰ πὶ δῖα ἢ ἃ π. Οορίίαίἰο δβἰμ 

Βυρρὶ. 448. Ιονϑῖὶ βερείϊ ἱπβρίοἰεπίοιῃ νἰᾶς δὰ ν, 902. --- πολλὰ 

γῶς δόσις ὙΠΕΡ, 861. Β 1». 

ν. 9418. »νῆστεν» οοἴΐ., ἤγουν λιμιὸὸν διεσχέδασε 5 ΣΟ]. Λοιἰβίοϑ 

Ροβυϊέ, ααἷἱα δος ομπΐα ρτῸ τ ρεβία αὐ Ἔχεπρίαπι ρῥγοίῃ!ϊξ ροείᾶ. 

ν, 944 --- 949. ϑδηρ 6 πὶ γετο βεῖιοὶ ἀπίθα πιοτία εἰζαβα τα 

᾿ φιῖὶξ εβέ αυἱ τενοσαᾶτα ροββίίξ Νεᾷᾳιθ οὐποίαηίοι Θὰ], αυΐ πιογίαϊθ 

γἱίαπι τϑείϊαθτα βοῖνι τ, σομῖθα! ὁ Γαρίτεγ. : 

ν. 944. ϑανάσιμον αἴμα, 'ξ αἵματα εὐθνήσιμα ν. 1214. 

ν. 945. πρ οπάροιϑε] δὲ 4υὶβ δᾶ δεγνδπάδηι ζεϊ οἰ (αΐθηι 

νἱίαπι δηίεα ἀενονεΐ ματ(ὸν αὐ πιοοθβ, παιὰ βᾶπ8 δᾶγαμὰ ᾿ἰπϑέαι 

γοβίϊἱ μοίοδέ νἱίᾶ. : 

Δ, 940. ἀγκαλεῖσϑαι ἄα οἀνοοαμὅο πιοτίαο Ῥεῖξ. 621. -α ἐπα- 

οιδὴ ἱπσαπίαίο ὕγοιμ. 118, Οἱ, ν. 1940, -α ϑΒειηίεμία εδᾶάθηι ᾳφὰδρ 

απ, θ41 544. ' 

ν. 918. τῶν φϑιμένων. ϑαβκίαπίέναπι, αυοᾶὰ δ ἱπδηΐίίνο 

οΡομᾶεί, δἰ(γαοίίομπο ἰσπρὶίαν σατὰ βαρ ἱθοίο ψ 6] οὐϊεδοίο βεπίεη(ϊ 9 

οἄϑι ποι ΐίίνο μοβιίαηι. τὰ Ρίῃ ἃ, ΟἹ. 1Π, 88: τῶν γεν γλυεὺς ἵμε-- 

ρος ἔσχεν φυτεῦσαι. ἘΧοπιρΙα ἱμνθιΐθβ ἀρυὰ Βαγπ, ϑιγηΐ, μ, 

868. -- ἀνάγειν ἄς τεἀμοεπᾶο πιολίαμο ἴῃ νἱίδιη : 50}. 5ογζ. 

501, 1. ᾿ ᾿ 
Υ,, 9419. ἀναπαύειν, γοᾳφαϊεβοσθτθ ὰΡ 6 γα, υξ 50] δηπ05 

Ργοιη. 50]. ἔν. 118, 8; ἐεπιρεβίαϑ ποπιΐπθβ χειμὼν ἔργων ἀνθρώπους 

ἀνέπαυσεν Ἡ ὁ πι. ἢ]. ΧΝῚ, ὅ50, Πίδᾳαε ἄς ἱπίεγβοϊεπᾶο ἀϊοίαπι: νἱἂθ 

δοιπποίάεοτ, Πμ6χ. [6 χουμιᾶν 5.0 Ρ 1, ΕἸ, 09, --- εὖλώ βεια, οαπεξαίτα, 
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ἐδυίίο, αἱ 59 Ρ}". ΕἸ. 991: ἐσώζετ᾽ ἂν τὴν εὐλάβειαν, οὐπεοίαναπᾶα 

παιδὶ ββεί. Ἐπ τ, Ριοθ, 182: τῇ δ᾽ εὐλαβείᾳ, χρησιμωτάτῃ ϑεῶνς 

Ιυπρεπάθ δβί ρεῖπια βεηίεη δ ΝῸΧ οὐ αἰ(ἰπιᾶ, οὐδὲ ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ 

ἀνέπαυσεν Ζεὺὶς τ. ὁρϑ. οοίί, Βοβριοίαν Δεβου]αρῖιβ ἃ ἴονα ἱπίογ- 

δηιία8β, αὐἷα οογία ἰερθ ἰηἴογὶ8 ϑϑίσπαί, βαπέ 1ἰ, 4ἱ πογίθπι 0}- 

ἰογαμέ, δον ὁ1.: τὸν ᾿Ζοχληπιὸν γὰρ ἐχεραύνωσεν ἀναστήσαντα τὸν 

ἹΙππόλυτον. Οἵ. Η ε581ο. ἔν. 59. Εἰ τ΄. ΑἹςο, ἰπϊξ, 

ν΄. 9ῦ0 -- 9ῦ8. Νῖξὶ ἢπο8 ἃ ἀϊϊπ ργυδϑβογῖρίὶ πι6 σου 55 6Πέ, 

Π6 ἤμπεβ τη6Ὸ8 εἰζτ8 ρμτγοΐθι θα, δᾶῃθ Βδᾶθο μϑ]ᾶπὶ μΓΟΐΟΒΒῸΒ Ε536 1). 

Ναπο (δεῖ τῆθϑ νοχϑίυγ, πθάὰθ αυϊάφαδαθ ἔδιβίὶ ρτοὐϊέαγαπι 

6:88 βδρεγαί, τ᾿πείὰ οοποίίδίᾶ. 

ν. 9561. μοῖρα, βοῖβ ουΐᾳὰθ δββίρῃαΐβ, Ηδπο ἀϊβίγ θασύπέ 

ἃ σογίϊβ πὶ 8 οἰ ου τ Βου ρίαπι) 4108 υ]τἃ ργοΐουγθ Π ΘΠ 11 δέ, 

Θαΐθυβ φασμν κγαΐΐο τϑἀδαίαγ, οὐσ Ὠἰ ΜΙ ἀθ μἷἰ8 ουγὶϑ τοχὶ αἰκουϊέ 

ΟἸΟΥαΒ,, θη Ροίοβί μᾶθο 8018 φοτ 8 Οἱ πηβοῦ ρία Πηΐθὰ5 δᾶ ψυθπ- 

αυδπὶ ταΐεσγὶ, εἱϑὶ δᾶ ομογαα, Ηΐο 6 ηΐδυβ ερυοβϑὰβ εββεΐ, αὐὑο8 

εἰ αββίρπανθυαπέε Βυρογὶ. βὶ ᾿ἰᾶθο Ῥγοΐθβϑυβ δϑϑεΐ, οι Πἰεθέ αυΐα 

ΠΪ] σεγίΐ πονἱΐ, ἰὰ ᾳυοᾶ Βοιηροῦ τϑρθίθπασμι οβέ, αυϊᾶ παΐτᾶ ἱπ 

.δὸ Τὸ ἔυγ}85 τηονογυπί ἰπίογργϑίαϑ ; βεὰ ποπηΐβὶ βαξρίοίοπεπι ἔονϑέ, 

οτίδμι δᾶπιὶ ἔὰψπιὶ 6 πιδιποῦίᾶ 806] 6 ΓΒ ἃ Ταθ 6 ΘΟΠΙΠἶΒδὶ , ἔπι 6 ἰδοία- 

νυπᾶα ταρίπαθ ὑἱαπάϊἰοπο. αὐδθ ταίϊομοβ 88η6 ποι δβυϊβοίϊοθδμπέ 

δὰ ρῥτοδίθμαδηι Βιιβρίοϊ "6 Π1,) οαγίο νῈΥῸ δᾶ ἔονθιᾶδιν, Ψ' νϑῖὸ 

Ριοΐραβα οδπὶ 6ϑ8θΐ οἰοῦυβ, νθυθηάαῃι ἔπϊδβαί, π6 ᾿ιὰς Ἴρβα ΓΤ οΥἶ 6 - 

ἴων ἀϊποογᾶϊΐα ἀοπιθείϊοα, 4υ8πι τιαχίπια νογθίασ ; δὶ αυἰάθπι β05ρ6- 

οία τοὰᾶϊία εββεί Αρδπιεμποπὶ ΟἸν (θη δδίγα,, οἵ ἔογίαϑδα πα ἰδίθ 

αυΐᾶεπι ; ροίεογδαΐ θηΐπὶ 8188 6886 μοὶ βυβρίοϊο, ᾿ἰσοΐ τηᾶχίηιθ ὑΓῸ- 

Βα} 5, Πίδα6 ΟἸΠπΟ ἰδοθπᾶμσππι οὐδέ οἰοτο, ἄοποο οογίΐονα ἂρ- 

Ῥατγαοτγίὶηξ ἱπάϊοϊα:; φαϊὰ δ᾽ ὨΪ1 ἴῃ ἷ8 σαθα8 δρθπάσπι οὐαί, Μη ΐηΐς- 

1ὴϑ μοῖρα μοῖραν ἀς ἔη(ϊ5 ΟἹ γίδεπιποβίνδθ οἵ Αβ δῃμ θη 0.8, φα τα 

δ᾽ίογαπι δ» δἰίογο βυρογαηᾶαπι οὐδέ, ἰπίθ! οὶ μοίεϑί; ἶ}} δηΐαι 

εταΐί, ὑπᾶθ ἰοῦ βοῖγθ ροββεέ οβόου δ, σοηϑίϊ αἰα 6556 ἃ βιρογίϑ 

νἱοίοντίαπι ΟἸγ(Δοπιοβίναθ, πϑαὺθ πος διιίθα οοπιρουϊέ 1116. ᾧυδηι 

νδιϊοϊ παίοποπὶ δυᾶϊέ Οδαϑαπᾶναθ. “΄ Ἶ 

ν. 952. προφϑάσασα καρδία γλῶσσαν, δὴ πιὰ 1 ἐπ- 

εὐυαῖὰ μταονοτίσιϑ, Αμπΐπιβ ἕδη ΘΗ 8118 δϑὺ γορὶβ, αἱ βυπιπιὸ 

βίυδ᾽!]ο, 40 ν6] Πρ η ΘΕ οΥ Γ Π16 πον ϑυὶ 50] } απ μι δονθητθ, οἱ 

Ἰδοῦ ρὑγοΐοθδυβ οβ8εί, -- ἐχχεῖν γλῶσος» 5 ν}}. ἰπ ον ἔν, 008, Σ΄ 

᾿ 

ν 
͵ 

ἐν ἀἐλνάι ὐζδοι νων νῶι. 
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ΟΝ, 0δὅδ, Νυμο ΡνΟΙῸ., αὐὰπὶ ἔασον ΟἸνοσα πη ἐπαϑουίί δου ἄ. 

εἰρηδίΐ ὥπθβ, ἐπ ἰθπουνὶᾳ ἔγχος δηΐη 8, νοχαίυ δέ ἄοίοτο οἷ 

818 ΒΡ6. ὡ 

ν. 956. ϑυμαλγής, πιεπίρ ἀο]θη8, τπιϑηία νγεχδίυϑ, υἱ 

ϑυμόβυρος ν. 108. 

Νν, 9561, ἐκτολυπεύσεεν, εΕχαη(Ἰδίυτυ μ ο986, Ψοχ ἀϊ- 

οἷα ἄθ βυβέϊποπᾶο ἀοίογθ βίν ἰάῦθογο, ἄλγεα τολύπευσε Ἡ ο᾿!, 1], 

ΧΧΙΨν, Τὶ; πόνον ἐκτολυπεύσας Η 5810. 5οαί. 44, 

ΟΝ, 9ὅ8, ζωπυρεῖν, τηϑίῃ ἱποοηάετο. 14 Τμον. 289: μέρι- 

ἕναν ζωπυροῦσει τάρβος. 

Θυκατίο ορίβοάϊο ν, 99 --- 1369, οχΙ θείαν ναί οἰ παίφο 

Οδββδηᾶγαθ, ὑπίνεγβυπι ἀϊβοογὰϊδθ ἀοπιοβίϊοδα Ἔχ ρ]ϊοδηας ἱπέίογίο δ ηι 

σομποχυπι, 6Χ α0ὦὸ πὰς ρΡγοάϊίυγα 5. ΑΡαπιθ πη ΠΟ 8 ΠΙΟΥΒ: ἀοίηδα 

ΨΕΤῸ ἰρβᾶ βᾶθο τοῦ οἷπὶ Θχβυ δαί οι ΟἹ γίδοπποϑίγθθ, Θυδ6 ρΡδι- 

ἱεβ ἀσδθ., αὐυδγὰπι ρῥυΐοι ἱεγμϊπδίαν ν. 1261, ροβίεγιου ἱμοὶμὶί δ ν, 

1205, ἀϊδβραναπίυαν δηδρδοβϑίϊοα ομβογὶ ογδίΐοπθ Ῥιΐουΐβ ρᾶιίϊβ βυπέ 

Ρϑγίεβ {γεβ; ῥγίμηᾶ ν. 909 --- 992, αὖ {τιυβίτα βέυδεΐ ΟἸ γνίδοϑι) πον 

βίτα ρΡειβυδάετε Οαβϑαηᾶγδθ, υὐ ἀοπίαπι ἱηίγεί: βϑοουηᾶᾶ ν. 998 --- 

1098, οοπιροβίίδ 6 Ἰαπιεπίδίϊοπἑ θυ (κοριμιοἴς) Οδββαπᾶγας εἴ Ἂουΐν 

φυΐθυ8β 1116 οβίθιηξα δηΐπο πιοᾶο οΟὈνειβδηίία εχῃὶυθεΐ, 6 αὐἱϊθὺβ 566-. 

Ἰοτα οὐμηΐα, 4186 ἱπ ιἷβ δϑᾶϊυ 8 ἰὰπὶ σουημ ἶβαα βαπί ἔὰσπι πὺΠ6 

Ρᾶγδηίαγ, τηθηΐίθ ρεγοῖρὶί; ἰογίϊα ν, 1099 --- 1261, αὑ ἀϊδεγίϊᾳ 

νοῦ δἀυϊίοτίαη Τὰ γοϑίϊα, βαδθ νδίϊοϊ παί  οη β δποίογαίαπι, 866- 

Ιὰ5 Δίτγεὶϊ, Αρδιπιθπιηοπὶβ Βυδηια 16 ἰρβίυβ ποοθηὶ Οτοβίεπιαια νἱηδὲ- 

οεπὶ δημπηἰαΐ Οαββαπᾶγα, εἰ ἀδθροκὶίο ναίΐβ ογηδίᾳ τπογἰίαυτα δοᾶθα 

Ἰηίγεί, - Ροβέογϊου!β βυπέ ἄμδθ ραιίθβ, δ᾽ίθγα δὰ, αἃ οἰ πιο θ 

Ἀξαπιθιηποιβ δυάϊίο ἀ6] 1) εν αί οἰογὰ8, αὐἱᾷ κ5ἰέ ἀρεπᾶϊπι (ν. 1205 

“-ὄ 1293). δἰίεγτα 68, 4αυα ρτγορτοάϊί αν ΟἹ γίδε πη Θβί γα δχϑ!] 885 ἀ6 π6- 

οδίο πιαγίίο, νἱπάϊοία ΠΗ 86 ροεγρείγαία, αἰὐχὶ!ο Αθρ δίμ! εἰ τπογίο Οδ8-- 

ξΞαπόῦτδε. αὐυδ8 οἸνοῦ 115 Ἔχοὶρὶ( Ἰδιηθηίδί οι 8.,. φαΐ ὰ5 Ριδεραγαίαν 

οαγθη ἀεοίηδος ἐδπδηάυπι (ν, 1294 --- 1869), ι 

ΑΔ, 959 --ο 992, Οακβδηάγδηι,, 8) ΑϑδηΘΠΏΟΠ6 δοᾶοπ ἱπίγδηίθ 

ἦπ σαντα τοϊοίαπ), 6 ᾿ηδηὐαίο ταρὶβ ἀθάθ8 ἱπίνατο ἰαδεΐέ ΟἹΥ δ οπι πον 

Βίτα 6 ἠθῆϊο οϑγθβϑᾶ, οοπιίίοι ἰηἰίϊο; ἀδηΐᾳαθ, φαυμῃ. πἰ}}} γοβροπεῖοσ- 

πὶβ δοοϊρὶαΐί, ἰδία ἀϊδεράϊέ, Ὗ ι ε 

ν, 9869 -- 910, Τὰ αυοαὰθ ἱπίγοθλΒ., Οδαββδηᾶγα, αυππὶ ἱπ ἄο- 

πιυπὶ ἱπίει δεινὰϑ γΓεοϊρίεπᾶα 8:8, ΠὨεβοοπδ8 6 οὐττὰ; "6 ΒΕρΡΕΓ- 
-. 
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υἱᾶδ: Ηδγουϊοβ ἰρ86 βου νὶ(αΐοπὶ ἐχροε ΒΒ οδί. Θθδς δὶ ουὖἱ εγ θη 

οβί, ορίϊμιε θείαν. βὺ} ἀρῃῖπο δηίξ αυΐία5 οραϊθηίο: αὶ ᾿ἴμοΧ5ρΡ6- 

εἰαίας αἰν!ἰὰἃ5 δἀορίὶ βυπί. ἔειοοϊξίον. δραηΐξ ἰῃ Βεινοθ; ἕὰ νεῖὸ 8 

πο 8 οΟηβιοίΐίο τοῦθ {ν δοίαθου}8. ; , 

Ἢ Ν.:.989; κομίζου] Ἐδοὶΐ αυρὰ ἰυβϑὶέ Ἀβαιπεῖηπὸ ΨᾺ, 888: 

ἰοία οὐαίΐοηθ δὲ (ἰδεβαῃάναιν δἰ Οα 6 ἢ 5 σοπιίαΐθ, αᾶπὶ }16 αἵ 488 

νἱοίούθη ἀφοογαΐ ἐοιμπηθηθανί, 

ν. 900θ. ἁμκηνέτως} ἴα υἱ πὰ} ἰηνἑἰα,, δηΐπηο ποῖ ἰηΐθηϑο 

εχορίαυῖθ.. Πα οὗ» ἀκηνέλτῳ βάξει λαῶν Βαρρ!. 918. 

ν. 901. κοινωνὸν χερνίβων] [16 ποία δὲ χέρνιψ φρατό- 

ρῶν προςδέξεται; Εδππι. 656... υἱὲ ρνδεοραϊξ ποέοεσε βωμοῖς χρώμε- 

γος τοῖς δημίοις; ϑόρλ, Οϑᾶ. Ὑγῖν. 240: μήτ᾽ ἐν ϑεῶν εὐχαῦσι 

μήτε ϑύμαον κοινὸν ποιεῖσθαι, μήτε χέρνεβας νέμειν. Ψιᾶοβ νΐᾳφαα,. 

μᾶς δᾷιδιι, 4) ἸΔῈ ἰανδηΐαν, ἐαπρὶ Θπὶ ΤΘυλ5 βου ΐβ δὰ δῶμα 

Ῥου θη 5.) ᾿ΐϑᾳυ 6. ΠΟ 6556 νυ αγθη βϑᾶ Ἰυδίγ! 61) ἃ ἰᾶνᾶ- 

(ὰν ἴβ, αυὶΐ 5δοίι ἕδοία "18 6ϑΐ, 51 ἰοίᾳ οἰν[ (48. (416 βδογμπὶ ΘΟπι-ὶ 

Ἡ1ῈΠη 6 ἴδοϊξ.) ΟΠΠ68 Οἶν68 μᾶς δαᾳιῶ ἰανδῃίαυν: δὶ ἰοίᾷ ἀομ18.) ΟἸΠΠ6Β. 

αυἱ δὰ ἔδιῃ!] δια ρϑυϊπθηΐ, ία τα ἱηρθμαΐ ἰὰπὶ δουνὶ, ΟἸ ΠΘ94 16 ὁ0Π-΄ 

νεπίυπί δ διδιῃ δοΙπ πα Θ Ων αυδς ἴῃ οἰν᾽ίαία νοσδέυν ῃΟΡυΪ δε 8, 

δήμιος: ἵπ ἄοιπο χτήσιος, φαΐα 118, φα86 μοββί4εΐ, Ποτοί ἀομ8. Ὀϊεαία 

Βᾶθο 818 δϑέ ἴονἱ χστηθέῳ Βα}. 44ὅ. ΤΑ]6 βδοῦαπι πα ηρ, αυμπὶ Γοάϊουὶέ 

γ6Χ Ρϑίεν ἔβη} }}1 88, ἔῃ δϑᾶ θθ5 ᾿πϑίαἰέαν (ν, 980.), 82 ᾳφυοᾶ εἰ Οἰψγίδο- 

μιποϑίεαθ οἱ Οαββϑηᾶνας, αἱ ἴῃ ἔδμ θὰ μᾶθρ γοοϊρ᾽αίαν, σοπνθηΐθη- 

απ 68ΐ. τ 

ἐκ, νον... κ᾿ Ε΄ ἜΞῚ ΝΘ 

σι... .. : 

ν. 908. ἔκβαιν᾽ εο(..} οἷ, 838, [π εαγε, αυΐ Βεηαιποθαίυτ 

τορία πὶ, δ η81{ Οαϑβαηῦγα, οὐ πδΐία ΟΟΙ Ομ 8 οί ἤϊιαο, να 8 ΟΥ̓ ΒΠ,6Ὶ- 

{16 (ν. 1186). (6 ᾳφυοᾶ Σιηπιοία Βαἄεΐ 68») μθηϊι6 βϑὶ υἱδί δροθ θηΐοωι 

τεμίπαηι εὐ οἷίο οἰὰβ ἰᾳ880 ἱπίνοθαπάϊ οὐίεπιρεναί, πιϊνδίαν Οἷν- 

ἰδοπιποβίτα : ἰΐίδηυς δἀάϊέ μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 1η}{10 απιδὴ μᾶπο 8ὰ- 

νϑευΐδηι, αὐδῆῦ 86 ἀρβρριϑδῃίβ δηΐηο οὐΐβϑηι οχίβίλιηαί, οσοηϊϊίαίς 

Βυρεγᾶγα βίυο, ' 

ν. 904. Ποτγουίοηι Ομρδῖας ψοηδίίαπι νὶἄς 5 Ομ]. Τύδεῖι. 

200 8ᾳᾳ. 

ν, 905, πραϑέντα τλὴν και] γρατιοἰρίαπι ρτὸ ἐμπιίνο, αἵ 

ντλῆναί σε δυώοαν 50μ]ν. ΕΗ]. 948, Ηυὸὺ ποη ρονἰποί ἰὰ ᾳυρᾷ ἰπ- 

(οτρτοίες. αἰεγαμέ ὙΤμεν. Τῦδ; δὲ ποιὰ ἔτλα οπείρα; ἰαπροιᾶαπι, 

5εὰ ἔιλα ῥίζαν, --- βίέᾳ γμαφϑῖνα ἑχποίαη. οὰμ ψοῦθο, αὐ ϑυρμὶ, 
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948: ἐχδοῦναι βίᾳ. ΟΥ, ἰυ, 849, 868. -- ζυγῶν, υέ ν. 995, 

1147. ) 

ο΄ Μ,Θ966, ἀνάγκη, νἱὰς ν, 191. ΟΕ, ΟἸιοορμὶι. 1ὅ., ἄς ἐρ88 οἀρίἰν (8- 

ἰο: ἀνάγχαν γὰρ ἀμφίπτολιν ϑεοὶ προςήνεγχαν. --- ἐπεῤῥέπεενν. θ580, 

ν. 901. ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἑδώλια δ φρν, ΕἸ, 1898, Β΄, 

Ροείας βοηΐζοη απ οἱ αι ββἐπι8 Ργοβοαυϊίαν ΡΠ] βορὰ Ημοίογ, 1], 

82: διαφέρει δὲ τοῖς γεωστὶ χεχτημένοις καὶ τοῖς πάλαι τὰ ἤϑη τῷ 

ἅπαντα μᾶλλον καὶ φαυλότερα τὰ χαχὰ ἔχειν τοὺς νεοπλούτους" ὥς- 

πὲρ γὰρ ἀπαιδευσία πλούτου ἐστὲ τὸ νεόπλουτον εἶναι. Κ5΄ΤΑΝΤ,, 

ΟΝ, 968. ἤμησαν καλῶς" ἤγουν ἐπλούτησαν χαλῶς ὡς ἐκ ϑὲε- 

ρισμοῦ, 5 6}ν0]. νΙάε8, αυδλ Βᾶρρο ἃ πιοϑβὶ αἰν {89 ταροίδΐ ροθία, 

Οἵ. 941. Εππ. 924. 

ν, 9609. παρὰ στάϑμην'" ἀντὶ τοῦ παρὰ τὸ πρέπον. 5 6" ο], 

Χχ. 9τ0. οἷα νομίζεται, ᾳὰδο ὕβιι89 ἔδοτγί, υὐ Ευπι. 32, 

ν. 91] -- 913. Πϊβογία Ἰιδθο Ἰοσαία δδέ: (ὰ γογο, αυυπὶ δἷψ 

“ξαρίἶνα, Οὐδ ρΡΟΓοβ, δὶ ουζειη μογαίατα 68, 4υοα βᾶμε μαπὰ νἱάἀοίαΓ., 

ν. 912. μορσ. ἀγρ.»γ Το βογί5, υἱ δουλείας γάγγαμος 

ν, 885, 

ν. 913. πείϑοι᾽ ἂν εε((.1 υὐ γαίροιτ᾽ ἄν, εἰ χαίροιτ᾽ ν. 1316, 

ἈΨΕ1,1.. -ο ἔσως οὐάϊπεί νίσθην ραγίΐου!δθ ἄν, υἱ ἴσως -- μόλον 

Βαρρὶ. 127. 0 Ε1,1.. [γ»5ῖπθ σοῃάϊίίομς ἀϊοίαπι ἀπειϑοίης) φιοά 14 

Ρυίαί ζαΐίατυ πὶ 68ε6 οἰιοτβ. " Ηεῖ πὶ, ἂρ ρατί. ἄν. 1}. 111, σδρ. 6.} 

ϑυρογθία 866, αὰᾶἃ ἀοϊοξα ΟΡΡΓΘββ8 ΠΕ} τοβροηαθέ (ἀϑβαμάτα, 6ἃ.- 

ἄεπι εβί, αυὰθ [ο]46, ροβέ οδρίμπι ραίτϑπι ἀγῦ8πὶ ἢ ἰοίο ἐξ πε 8 

ὨΪΒἢ Ἰοσυΐίδο: 5ορΡ᾽ι.. Τγδο. 8322 8641.») οἱ ποῦ ἰγαβοϊ(υῦ τὰ {10} 

 εἰδπῖγαθ αὐΐπιαβ: ἦν, 381: 4 11 ΠΊΟΧ βυσορηδοδέ ΟἸγίδεμπι πδϑέγαθ 

νᾶ ν. 988, [1οηΐὰβ ἃρὶξ οἰοτὰβ ν. 993, Νεῆὰσθ ἰδπιθῃ 80]8 δι1- 

Ρευρία ἰδοθξ (αββαπᾶνδ, βεᾶ αηὐΐα ἰδ υνὐϑείυγ ἐπιρείῃ! δοσοάεηίϊε 

ἀἰνίη! Παίι5. 

ν. 9τά -- 916, Αἰᾳυΐ πἰΞὶ 5οϊαπὶ ἱβιηοΐαιη Δ ΔΓΔΠῚ κω 

βοϊέ, οἱ μος ρογβιιδᾶεθο, ᾳφυρᾶά ρτυάεηίει ἀΐοο. 

ν΄, 914, χελιδονίζειν ἄς ὕάγνατα νοῦ ἔγ. 410. Η 5 ΥοΒ. χε- 

λιδόαι. τοὺς βαρβάρους χελιδόσιν ἀπειχάζουσν διὰ τὴν ἀούνϑετον λα- 

λιάν, Οἵ, Η οτοὰ, 11, ὅ7Τ, ΒΠ, Θυοᾶ ε Ρίθομηδ ἴῃ ὑᾶτυᾶτα ἔδιν 8 

ἐπ ἰυπηαίποιν. πυίαία πη ἀϑὰ1} χοροί Ομ] αϑία. ἱπορέίαπι δε 

Ἰμα 1 5. ρϑῖυβ ΘΟ πιο πὸ ΑἸῚ οἰΐαπὶ Βοπὰβ εὐὑπὶ ἢδιυᾶγα γο 66 οο- 

ραταμίαγ, υΐ εαρ᾽βίγογαμ δαὶ Τ|1.60. 469, 



218 ΟΟΜΜΝ ΤΑΒΙΌΒ 

ν. 916. ἔσω φο. λέγουσα, ᾳαδπι ργυᾶθηϑ ἃ ΐ ο ἀπ: 4ασπὶ 

ποη νᾶρᾷ ἐξ ἱπεοπιηοῦα ρῥγοΐεγαπὶ, 8βεὰ δρία ἰθιροιτί. Ορροιΐίυγ 

ἔξω φρενῶν, ἐκπλαγῆναι φρένας ἂς ἰπβαᾶπο: ΟΒοερὶι., 288, 1ὐϊαὰς ἔν-- 

δον γενοῦ ἄθ δοπιροποηᾶα πιοπία, θύυπὶ νἱάϊξ Βοίἐὰ 5. ἀαππὶ 

χοϊϊφαΐ Ἰοοὰπὰ ἐπίεγργείεπίαν : ἰία Ἰοφαθηφ αἱ ᾿πίε!] ρα, Αἕ ἔσω φρε-- 

φῶν Βοῃιροῖ ἄα οἷ πιδπίθ ἀϊοϊίυν, φαΐ 1ὰ ἃρὶέ, φυοᾶ ἱπάϊσαΐ νεῖ- 

θαι: ἰία ἔσω φρ. γράφου ΡἈΠ]. 1325. --- λέγουσα πείϑω λόγῳ, 

νεγθοβίίαϑ βί τ] 8 οἱ, ψαδπὶ ἱπνοηϊπιὰβ ν. 880, σωματοφϑορεῖν ποσὺὶν 

φϑείροντα; ες σοῦ μολόντος --- σημαίνεις μολών ν. 901, 

ν. 911 -- 918. ϑεᾳιογο; ἀϊοῖϊέ δπΐπι (επιροβίϊνα ; οὐ θάϊ88, 1η- 

αὐυὴ8 Βϑάεπι, τὰ λῷστα εοίί., ομέϊπια ΘΟΓΌΠ), 486 απιρὰΒ ἔεγέ, 

Αυσπὶ ἀφογεία {1υἱ δἰΈ βουνἰ 8, ἰπ ας σοπάϊ(᾽ οη 8 ορίΐπιαπι 6εδέ οὔ ας 

αἶγα Ἄσοπιΐ ἀοπιΐηο. --- τὰ παρεστῶτα, 68 ργδοβοπίςβ. Ρσοπ, 216. 

ν. 919 -- 98ὅ. Νοη οβί τἰιὶ οἵϊαπι σοπιπιοταπᾶϊ δρυὰ βδησ 

εαπΐίο ἔοταβ; σοδοίας δπΐπὶ ἰδπὶ δι ηξ ονοὰ δὰ ββούα ἔδοϊοπᾶδ ὕγῸ ἴδ 

ἱπορὶπαία ξε] Ἰοἰ(Δ(6, Τὰ νϑτο, εἰ οὐίεπιρευδίυγα 68, π6 ουποίοι θ᾽ 

εἶα αὐΐοπι πιὸ πο ἰμπίο!]ρῖβ, τᾶπὰ πος ἀεβίυπθβ. -- ϑυραίαν, 

4066 οχίτα ἰδπαδηι νϑιβαίηγ (5 ΟΡ}. ΤΙΊ8.Β. ὅ883). Ραΐίεΐ Ἰιος χτεῖε-- 

χοηπάσμι 6556 δὰ (αββαηᾶγαπι, πὸη δὰ ΟΙ ν δοπιηθβίν 8 Π), --Ὁ πάρα 

χοζετεπάσπι δὰ ϑυραίαν τήνδε, ταϊη πη ἀϊοία πὶ ΡΤῸ πάρεστε. 

ν. 9806,οᾳΧᾳὨ μεσομφάλου) Ἐοραβ ἀϊοϊίαν πρὸ ἀδπιιβ, υέ Ργα 

{0 ἀπῖῦο (οἴϊαντῖε, Ρτχορίογεα ἰδὲ ἰρβε {61]1υγ]8 ἔοουβ 6586 ἀΐςθ-. 

μναίατ οὐ ᾳυοίἀϊ6 Β8ΔΕΥῸ τἶΐα οΥὐπαυαίαν ἔοουβ οἵ οο]έναίυτ Ψεβία, 

σε. γπιπ. Ηοπι. ἰῃ ναϑίαι ΧΧΙΨΝ, --- Ψόσεπι νἱάς Οἰιοορ], 1080, 

ΤΙ... 141. --- Αραπιθηποηθηι ἰπίθν βϑογἤοῖα οσοίβαμπι τοῖογέ Η γ- 

εἷη, ἔν 117. ΑἜβοθγ]ο γεγο ἴῃ Ἰαναηᾶο, Ββεὰ ρᾶγαίο βδογίοῖο, ἱπ- 

(οὐ εἰ ίαγ. τα Οφηϊναβ Ἰοσὰπὶ ἀεβίρπαί, ἃ ουΐὰ5 ταρίομθ δ]ίον 10- 

σὺϑ ἀοίοχ! παίυτγ: βἰαίϊοπδιι δοσαροιαπέ ἃ τορίοηθ ιᾶθ, βίδηξ εἶτοδ 

αταῖὰ. Οἵ, Βογμδ, ϑ'γηΐ, ν. 1371, Εοβί. 6γ. ρΡ. ὅ24 Βα. 1.8 Η ὁ πὶ: 

11. 1Χ, 219; ἵἔζεν τοίχου τοῦ ἑτέροιο, δὰ αἰίεγᾶπι ρμδγἰ θίθπι, 

ν. 981. σφαγαὶ πυρός, πιαορίαξϊο ἱρπὶ ποϑίίδπι ἃ ἐσ 6 1- 

π 685, ἴχιεῖβ σγαίτα ᾿πδυ{8.. [ἢ φυὰ ἀϊοίίοηο ἰὰ ἐπβῖρηθ, αυοα δοηίθι-- 

(ἰῖΔ6 ευθίδοίατι ποίΐοι! δοσαβδΐνι σφαγὰς 8. 11 οἱττ. [ἢ ἔογπιαϊα πρὸς 

μακάρων λιτὰς ἤρϑην εαᾷοπι ἐπίογοράϊί ταίΐο ἱπίου σϑηϊίνωπι οέ. 

δοοιϑαίἑ ναπὶ, Βοὰ βμηρίοχ εδί ᾿αΐὰ8. δοσυϑαίἑνὶ Υἱβὶ ῬΓΘΟΘΒ ἃ αἰδῶ 

αυδ!ίαε; Βοος ἴΙοου ἄυρίοχ,, αὐὑδ6 ἰδὲ οβϑϑεί, 8ὶ βθιιϑὰϑ θβϑεί; οχοϊίδ- 

νὰν δὰ ρύδϑοεϑ πὶ 806 ι18 ἀσνονθηίςβ, 

Γ 

ι 
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τ Νἶῃ, 984. εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οεἰ(,1 Εἰπὶ οηΐων σοποίπδπι οτα- 

ἀἰοποπι τη 816 ἐπίο!]εχίββοέ δαββαπᾶγα, πο ροίογαΐ ποὰ βοῖσο τθυϊία 

Ψεθα βίπροα δ ἰέα θούαπι, αὐδλθ πὰπο ἀἰοὶἐ τορίηα, Βθηϑιηὶ ροΓ- 

οἴρεγο, ἤεδοί 59 ἀἐσὶαβ: ἰδία ἀΐοθηβ γορίθα ἰρβα πυία, Βοϑίυ, 

ψυϊία Βόγιποπθι δαἀϊυναυδί, -α Ουΐὰ8 ἀτίϊα Ἔχοοϊομῆδα ἢοτὶ ἤθη 

Ροίενταί αυΐπ ρ]υγίναθ ἰπ 6}}18 Ῥουβίοὶβ οσοαβίομοβ Οἴδθιγθηίαγ, τῆν 

δέχεοθαι, νΡεγεΐρογοι 

Ψν, 9856. κάρβανος ϑαρρῃ!], 118, 914, --- 1ἰ6οί, ραγίίον ἃς 

ΟἾΠΕΒ αἱ ΤΏΟΤΕΒ, ΠΙΔΠΔ18Β οἰΐδηι Ὀδυυδγα 810, υΐὰ 5. (δημθ εἰσπδ 

ἐμ 6 }} 10 6} 8. ' : 

ν, 986 --- 9817, [ηίειρτοίθ θοροῦ νἱδείυν μᾶθο ρμογαργίπα: αὶ 

ΨὙΕΙΓῸ ἱπβίαν ἔεσγϑδθ σὑϑοθηβ οᾶἂρίδα. --- Ησδρίοϊ ἐς οΟἸΟΓὰ 5. ν᾽ θηθηΐοθς 

᾿Οαββδπάγδθ ποίυ8 δὺ γροπίς σομποϊίαίο8β ἔα ΓΘ, --- ἑρμηνέως το- 

ροῦ υἱάε ν 514. ᾿ 

ν. 988 .-- 992, [πβαπὶξ φρτοίεοίο δ ργᾶνϑδα οϑί Ἰηθ6ηΐ185, 489 

αὐυπὶ ΟΧ αὐῦ6 οδρία ντεπὶεΐ, {θα απὶ ἔδυ τ Γδουβαΐ, ἀξ ἄστη 

5διρι δ ἜΧΕΡαΠπιαὶΐ. Νίϑο ῥ]υν θι5. ἀἰοῦ!β ΠΙΘ. ΒΡΟΓΠΐ ΒΙ ΠΔΠῚ, 

ΟΝ 988, κλύειν, τορῖ, οὐδάϊνθ Εἰδάθιν πιϑίαμιοιίεα γαίϊομ 
ΒαρΡ!. Τ17.: πρώρα οἴαχος κλύουσκ, 

ν. 991. πρὲν εε(..1 ἀπὸ τῶν στρηνιώντων ὑποζυγίων, δὲ οὐκ 

εἴχοντα τῷ χαλινῷ ἀφρίζει μετὰ αἵματος. 5.60}, ΤΟ νόγὸ παδο 

“ογδίϊο εἰΐαπι 84 πιονίει Οαββδηᾶγδε οὰῆὶ Αρδιηειπῆοιθ ραγαηᾶδηι:; 

πδαῖιθ ἐπιργο δ} 6 οδί πὸ ἀθηαπὶ 'ῃ δηΐπιο ΟἸ γίδοϑιη πθδίγαθ ἀθ- 

σονμΐ ἰος ΘΟΠΕΙ ᾽πὶ τη] εγὶβ Γορὶ δἀδεμπάδεα, -τ μένος, νοβθπιθη- 

(ἴ6, 4ὺδ οουΐγα ἔγεπ ρυρπδί εαυὰδ, ΒΡυ πη δπὶ βδηραΐῃς ἐνοοᾶ- 

αν. 116 ὙΠε". 8398. χαλινῶν καταοϑμαίνων μένει, : 

ν. 992. ῥίπτειν λόγους Ρτοιι. 312. 

ν. 998 -- 1098, Θυυπὶ ἐπ δεὰθς γϑρίεαβᾷ δὶ ΟἸγ(ἀϑινπεϑίγα, 

ἀϊν!πθ ἴαγοτθ σοτγορία ᾿ἰδιηθιίαί 68 ἔα! σαββαπᾶγα ἄρ κοοϊογὶ- 

ὕυ8, αὐὯθ ἀριμὰπι δἰ} ἐῃέγαηδπι ΡΟΙ]υδηΐ (-- 1011), Μοιπονδὲ ἴῃ 

{8 ἀοιηεβίϊοαπι οδεᾶθη, βυβροηαϊα πη, Εἰ θοΓΟΓ τὰ ΟαΓ ΘΠ 8 Ραίν6 

Ομ Θ58Πὶ|.) 486 ΟΠπιΐᾶ ΓΕΓΟΡΠΟΒΟΙΪΐ οΠΟΓὰ5 (-- 1024): ἀεϊμᾶθ. ῃο- 

νη) εαἰδιη ἰαίθπι., πιαι πὶ ἰανδίυπι ἃ σομΐυρο, χείς Δ 4 ΠΣ (αν 

(δυγὰῃ ἃ νϑοοᾶ ΟΟΟβ},) αὐἀ86 ἰεΥτογθ ἀυυἠΐαητ οἰ ογο ἑηϊϊοϊαπέ 

Ιδννθπία οπ θὰ5 Θηαη(ἰδίαπι {-α 1060): ἀεϊπάδ βυδπὶ ἰρβίαν Π|0Γ- 

θην, βογίε Ἰυβοΐηΐαθ ἀυγίοΓ ἢ) ἄθ φαΐ θὰ 4 πὶ ἰρβα ρᾶγίίον δίψφυθ 

σμοτὰ5 Ρἰαηοίαμι εὐϊάει!, ἙΟμ ΘΜ ἀθ ἕαίο Ττοΐὰα οἵ ἀθς βδοχίᾳ 



2.0 ΟσΟΟΛΜ ΕΝ ΤΑΚΙΌΒ 

ἃ Ῥδίγθ ἱπείϊίυ( 8) φαδθ. ποαὰρ. {πὰ πεαὰθ 86 ἰρβᾶπι δβοσνανογίπέ. 

(-- 1098}. 

ν. 993 -- 9956,ςᾳ,ῳ. Καυΐᾶᾷοπι αἱ ποῖ ἰνδβοοῦ πιοίὰ5 μιϊβουίςοταϊΐα, 

Βεβοοπᾶδβ, ὁ πιϊβϑετα, ἃ ΟΟΤΤ,) οοἀδ8 ποορϑϑιίαί, 

ν. 996 --- 999. Εἰωυϊαία ΑρΟΙΠ θη ἱπνοοαΐ σαββαπᾶγδ: αυοᾶ 

μϊγαίυτ ΟἸΟΥΒ. 4αυτῃ μαἰς ἅἄθο ΠΟ δρίᾶ βἰΐ Ἰαπιθηίαίϊο., 

ν. 9906. ποποῖ οτίαπι ἀϊοσυπξ α νοὺθ πόποι, απᾶθ 608 «ἷπηΐ- 

δεοεί. Θιυοά ἔαδοίιπι 6886 ρμοίοβί: οογίθα νεῖὸ ἰῃ νυϊραγὶ θὰ μᾶθο 

ΥΟΧ ΠΝ εβέ πἶϑὶ δχοϊδηιαίϊο τη 8 ν6ὶ ἀοϊοηί5. Ναπι ἰάοπι 

βἰδίαεπήάυηι βἰξ ἂς νοες δὰ, ἱποουία πη. Ηδυὰ ἀυθὶα πᾶθο ἔθυσδπα 

ἀοβίρπαί, ἰὰ αυοᾶ τοξοτέ βο]ιο!αφία: δὰ γῆ δωρικῶς: ὅϑεν καὶ 4η- 

μήτηρ, οἷον γῆ μήτηρ. προαναφωνεῖ δὲ τὰ ἐοόμενα, Θαΐνὰ5. ΤΟΙ]α- 

κει Ῥγϊμοῖρ θη ψϑίθηι (πρωτόμαντιν {αἴαν ἔμπα. 3.) ἀεβίρπανα νἱὰθ- 

ἔυγ: ἀὰ αιὰ ἰὸς ἰΙοσοὺ νἱχ β6Υ})0 6586 ρμοίεοβϑί, Εἰδάφθηι νοχ ΡῬγοπι, 

ὅθ8.: νὶ δἃρία εβ8{ ίεγεαθ τπϑηζ10., υἱ αὰδ6 Ξροοίτιπι ΑΥρὶ ἴῃ 5686 

φολίυ ον ροξβὶί. Ργδορίογρα εοηξοτθπᾶα οβέ Ἰοοὰὺς διιρρὶ. 890.;: ὅτο- 

τοτοί" μὰ 1 ἃ εοεἰἴ. 10ἱ φαοα6. πιυπαϑ ἀνεγίθιαϊ εἰ οοογσθμᾶϊ ἐν ὶ- 

θυϊίαν (6 ]υτὶ : φοβερὸν ἀπότρεπε. ΟΒ; ΟἸιοορῖι. 4ὅ.: ἰὼ γαῖα μαῖα, χάριεν 

ἀπότροπον χαχῶν οεἴί. Ηος νεῖοὸ ἰοοῦ πἰμὶ} δηιρὶϊὰ δυοτεὶ ροίε8ξ, 

εογία βαπί οπιμΐα εἰ ἀδογοίῳ: ἰίδαιια ἐγαηβίϑβα βαθο ὑοχ υἱδθίαν 6 

ἀεβίρμαίΐοηα ΤΕ]]υνῖβ ἔπ φοχοϊαπιαίϊοημθπὶ ος Ιοσὺ Ραδιυϊίου δίᾳαθ 

Εππὶ, 841 εἰ 814.: οὗ οἵ δὰ φεῦ, αὐὶ οἰΐατι ποὰ σομπβρίοϊίαν ἰἄάθηοδ 

ΣΟ η(Ιοἷ8 ΤοΥγδα γδίΐο: υὐ ᾽πὶ 118 ποὸη οθορίίοίιν ἀ6 Το αν, πιἰηὶ- 

16 ΨΕΙΓῸ 6ᾶπιὶ βὲρ᾽ ΠΣ ΠΟΔ ΙΟΠ Θὰ ΨΟΧ Βη ΒΥ, Βεὰ ἰρ88 δα ρμοβίία βἷΐ, 

ὍΠΙ1 ταίΐο εχ. 1 ἃρυᾶἂ πὸο8 ἰῃ νυϊρανὶ ΒΕ ΠΊΟΠ6 βαθρ  ββίπιθ υϑὺ- 

Ρδηΐίαν Θχοϊαπιδίΐομαβ, αἰ 8 Βα 6 δέ 5658, 46 40  ποη οορίδίυν 

μος ἰφιηροτίᾳ πιοπιρηίο. ΕἸἘ πος ροίϊβ5ϊ πιαπὶ ἐπ΄ πιαἊ αι. ν ἰδόντα πὶ 

βαποίογ ἢ} ΠΟΙ ὨἾ 118.) 4ΟΘΟΤα πὶ τ δίϊο ρατὰπι αἰπἴἜενί ἃ νοοὶθὰβ ποποῖ 

εἰ δᾶ, --- Ἡαυὰ ἀυνῖε, ἄστη πᾶθο δχοϊαπια, ἔαγοτο εοῃοίίαία Βυτ- 

εἷ(ί σαβεραπᾶγτα, 4υᾶ6 δἄϊιιο βεαϊΐ (ν. 978). , 

Ψν. 998, ὀτοτύζειν" θρηνεῖν, Ἡ 68:0 οἷ, δτοτύζεται δ᾽ ὃ ϑνήσκων 

σοορὶ, 221. Ψοχ ἔογπιαία υὐ φεύζειν ν. 1289., αἰάζειν, ὥὦζειν, 

οἰμώζειν, δυςτοίζειν (1231). -- Δοξίου. Πιοχίαϑ ΑρΟΙ]ὰ ἐπ ἱΐᾳ βο- 
απ οο τοῦ 8 Δρρο!]ίων, αὑᾶ δα ογάουϊα οἵ ναίϊοϊηαί θη 6 8. Ρ61-- 

ιἰμοί: αὐοᾶὰ ἔἀο]86 μΡοιοϊ ραν. σοηιραν δαί. ἑμαϊοῖθναν. ἰπθ {γαρίοοϑ. 

᾿τς(ἀ4ὰς ποπηηθ γοθρίοὶ απὸ αρίθν ΡΥ Ο αυ} 6. 65. 1λ)ουῖναπί ἰιοσ 

ἰπίονριοίεα ἃ λοξός, κππθϊκαϊίαίοπὶ ἀοβὶ σηϑίαηι οχἰδίϊπιδίο, ΑἹ 
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ἔσπὶ ἐπ γο! οἰ βίο ᾿ο. ποι ΐη 6. υἱογοηίαν {ναρίοῖ, αδίουπαιο ἄς οἷα- 

χίϑ οἱ ἀϊβονυίο δηυ (ας 8. ογας} 5. ἀΐϊσυμέ, υἱ ΟἸνο ρ], 209, ὅσ, 900, 

1080, 1039 εοἰ. Ῥοπϑαπέ αὐἱάδην γΘΥᾺ. ΒΟ 5Ό) ἰσΠΟΥ ἂν ἐπ 56.,) Βοά 

ῬΓΟ ΔΌΣ οπὰ πο απο ορ᾽ θη ἰυἀϊσαυ, ααἱ βοοιη τοραΐανε- 

τἰξ, αυδπὶ ἔδει θ ̓ νΐσ Βεηβυὺβ πη νοοθ γορουϊδίυν, Πα υθ. ἰἀομοδηι 

ποῦ τίάοο ταϊομθηι, σαν αΐι8Β ΕὐγοΥ 8 Βοουβοιηϑ ἐγαρίοον; βοὴ 

Ῥοίϊα5 ἃ νεξαυϑέα νοοΐὶβ λέγειν Τογπιὰ ᾿)οτῖοα ψνεὶ Ῥμοεῖοα νοςοδθΌ]}ι ηὶ 

δυ86 ἐδιϊναπάυπι οἱ γοοίο ἀογί ναί ηι ἃ {γδκχίεἶβ οχ βίο, 

ες Ψ, 999, ϑρηνητής, υἷα ὀτοτύζειν ἄδην ααοὰ ϑρηνεῖν, Νοπ- 

πἰδὶ ἱπ πιογίυΐϊν εἰ ἀεπρεοιδίϊβ ἤδθο δχοἰαιμδίῖὶο ἀδυγραίηγ; 4υΟΓυ ΙΗ 

γ8Ὲ8 πόοὴ ρμεσγίϊποπέ δὰ Αρο πη θπι, ἄδαπι ἰδείι πὶ εεἷ ΕΠ αϑίτον,, «οὐ 

ἃ Οτουη, δὰ ΕὨτίαβ, τϑιΐᾳυοε. 16 αἱματηρὰ πράγματ᾽ οὐ λα- 

χὼν (τεβ, υδὲ ἴδηι οἴιιδιιβ εβί βδηραΐβ (δὴ ἰὰ ἴμβϑυμν εϑί αἱκατη- 

ρὸν πρᾶγμα). 4υὰπὶ δυπὶ, ααἱϊ ΟΟΟἰΒΌΓΙ5Β. δϑὲ δ] 4 6 πὶ), "6 η6 δόϊυνανα 

Ροββίέ Αρο!ϊο): Εππὶ, Τ1ὅ: ἃ δίεπβ ΒΟΥ 8: μάλα τοὶ μάλιστα 

'παιγμοσύνας τε φιλεῖ μολπάς τ᾽ “πόλλων" κήδεα δὲ στοναχάς τ᾿ 

ἀάϊδας ἔλαχεν, Ἑδάειη γταίΐοπα ροβίθα ἀϊοϊίαγ οὐδὲν προςήχων ἐν 

γόοις παραστατεῖν: Βα] κα 6. νοΥθῚΒ αἰ ἀϊοϊίαν αὶ απ θη ίδί Ομ 6. δὰ πὶ 

ἱπνοοδί, [πὰ ἐϊΐξ βοϊαπι πιδ| 8. ἱπνοοανὶ Ροίοϑέ, ᾿αυΐνυα ποηάμ 

ὉΠΙΠ 0 Γγδοίαβ δϑέ βοπο, δὲ γαβίϊοημὔαθ οὐ αὐροπάδα βυαηί νἱν68 

ὋΡ6 αἰνίπα δοαὰ8 δυχι!ἶο δνεγίθιαβ δἀνοιβαγυβ: Εὑ1 δρρατγεοί 

Αρόοῖο Παίων, ἀποτροπαῖος, σωτήρ: τὶ νοῖο πορ δα ρ α5. γοβίϊίαὶ 

Ροίεβέ βαὶβ, ΠΟ ΓΟρΡδΥδΥὶ υἱνεβ. ἐθὶ πῖμ}} πϑροίἱ οβδέ Αρο!ηὶ. 

ϑρηνητὴς ἰάεηι φυοὰ ϑρηνητὴρ ΡεῖΞ. 988. ᾿ ἶ 

ν. 1000 -- 1003, Βοερεί 4 οδάεξηι οἰυϊαίΐίοης οἵ ἱμνοσδίϊοιθ 

ἐπηρτουαΐί ομοτα, φυρᾶ β'πη6 γα] βίοι (418 οὐ ἄδο πιδηϊοιδέ 60, 

ΟΣ ΠΟ 6δέ ΠΙῸΠῸΣΝ δυχῆὶὶ τη Ἰδηϊδηἐδίϊο 5 ἔογ διαὶ. 

ν. 1008. ἴῃ νόος γόος βοιιροῖ ἱπεβέ οορίίαίο Ιυροηὰΐ ἄς 

τπιογίιο.) πα παιδπὶ πυᾶάα αυδγοῖαα να] ΙαπηεηίαίτοπὶΒ ποίϊο. Ιὰ ᾳυοὰ 

τϑίϊοηει χοδάϊξ δα 40 ἀϊοϊίαυγ ζῶσα γύοις με τιμῶ ϑυρμὶ. 116,. 

μι ααΐθυ8 δβϑ(8 ἔογ(ἰβ ἱποβϑέ ὀρ ροβι(ίο, 

τ Υ͂, 1004 -- ἸΟῚ]. Ρτοβδίείυν Οαβδαμάνα ᾿δηιοηΐαί Οηἷβ σαυΞδΠ}: 

αδιη, αυοᾶ 86 ἂὺ Αρο ΐης ρϑγαϊίαπι 1} ἱμέ6}Πριέ, Φασὶ ἃΡ εὸ ἰὴ 

μδὴς ἀοτηυπι δέ δἀάυςία, ἰνίπυπ δἰπαίαπι οὐβοιναΐ Ὁμογιιδ. 

Ψ, 1006. υἱείαξᾳαθ. ποπηΐηΐβ, 410 ΑΡρΟ]]ἑ ἢ 6 ἢ] ηνοσδέ, νάλλῳ. 

ΠΕπΊ εϑέ γϑά γα, νοσδθ]  ἀπόλλων 'ν. 1006., νοσᾶρε] ἀγυκώτης 

γ. 1011, Ἀρυϊιἐὶ ἀχυξάτη ναὶ ἀγυιϊεῖ ἀϊοαία ετὰΐ οὐ! απ. οὐε!βοο 
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δἰ 5 ἀπέθ δοᾶθ ρμοβίία: αὐ 88 ΟΧ δηΐ 4 88: 18 ἔθ ροΥ 8 

νἰδοίαν 6586 γοροί8. ΝῸη ρμοίεβέ ποὶ 8.06856 Ἰιαΐς τοτὲ Θαᾶθηι 

εορτίαίϊο, ααδ6 ΔΡΟΙ αὶ ἀπ. 185{1{],)| προστατηρίῳ (οἴ. ΟΡ. ἘΠ. 687’, 

τι. 209. Π 6πι. δια, 15, ἃ. Οοτγρ, ἴη8οῖ. 112, 118). Θαἱΐ βδηϊία- 

ἰεπὶ ταβίϊὰθτ6 οορ!αναίαγ, αἱ ἀγυιεὺς νοπαπὶ ἔολίσπαπι (6 πὶ. ΜΙΐ. 

15, 4.).. 864 πυ}1ἃ ἴῃ νοσα)}}}5 ἱπδβέ γαΐϊο. ΟὐΥ ᾿ιῖ5 Πηΐϊὰβ ποίΐο- 

168 σοσΙσΘδ 8: οϑέ ἐΠπὰ ἀπὰπὶ 8 πα ποιὶ 8 ἀδὶ δ 1 βί1{15.). δ06 

ἀπὰπὶ 6 πιαΠοΥ 8 ἀοὶ να] 8: ἱπ απϊνούβαπι 80 αἰνοαιθ ἰᾶθπι 

οχϑρθοίδίαν, εὐ νίγεβ οἵ τὰ ἕδη δα ἐπα εαί αν, αἰδέ εἰ οὔπεΐξ ἄθυβ 

νδ] ἀἰβδί πιὰ, αὐοὰ αυϊάθιη ἤειΐ πο μοίεβί εἷξὶ δβδβεγνδηᾶα ἔμπὶὶ 

βδηῃϊίαία απ θομᾶ [ογία πα, ΨΟΟΘΔθ]α δη( 5.118 οἱ νῖα! 5 1811 5ρΡ6- 

οἰαηί εἰβϑὶ Ἰοοὰπὶ, Ὁ ροβίία δϑέ ἱπηᾶρο, πραῦθ 118 ᾿πίον εἃ οἔ 

τ Π ΓΒ Γαΐ δπὶ ἰηίοοοαϊέ γαίϊο ἱπίουϊου : ἃηίθ δϑᾶθϑ νϑῦοὸ μοϑβὶίδ 

εδί, αἱ πὶ θ 88 δ 6 18 ἀνία (αΐε]α 51 σΟην ΠΗ 1118. ραν οι υὐ 68 

ἡπ πΐηᾶἃ ααᾶθ ἴῃ ἔοσο σοἰσοαμίυτ; π1}}}} δηΐπι οἱἱ ἀομηυΐ πιδρὶβ᾽ δέ 

δοπι πιὰ. ααδηὶ ἔοσαβ εἴ ἱπίτοϊίυ5. Ηΐυΐς ΑροΟΙ πὶ να], φαΐ αὐ 

οδέ, πἰβὶ ροβίίαϑ ἰὴ νὶδ δηίθ δϑάθβ, ἰυϊίαν 8 ἔα] 86 ΓΟθΌΤ. Ργ0- 

Ρίου. ἰρβὰμι σΟρηΟΙΘη. ΠὰΠῈ5 Ὁ] ἃ δββίσπαν ΑΘΒΟΒυ α5, ΠΙᾺ Π18 

ἀυσεμὰϊ ἴῃ ἰ(πογθ., Θυρᾶ πὸ ἰία ἐπίθ!]ρ88., 4υδ5ὶ, αὐλοῦπαιθ 46 

γἾ8}} Αρο]]ης οορὶίανιί, σορίίανββεί 6 ἀποοιίε: 864 μος Ιο00 

ἔεδοϊί, εὐ π οὁχ βι8 αυἱΐάεπι πιθηίθ, 564 6 νϑιυθὶβ Οδββδπᾶνδθ, απ|ὴ6 

ἐπ ἀο]ονθ βὰ0 Ἰυάἀϊέ 118 νεὺ}}8Β οἵ νοσᾶυ } 3. Ψθυ βίη ]6 οϑέ οο- 

[απ δι νίδ]ὶ ΔρΟΙΐ βοὴν δηΐίθ δοᾶθϑ γοουΐᾶβ μοβίίδιη ἴα 556 ἴπ 

ρβᾶ βοθμᾶ:; τὰ σομβροοία τοοοτάαίυν Οαββαπᾶτα οἰ υβάθηι ἱπιδρίηΐθ 

΄φηοπᾶδηὶ διίΐε γορίαπι Ρυιᾶπιΐ ροβίίαθ. [δπὶὸ αὐ ἴῃ αΐγοαὺθ Ιοςο 

Ροβίίαπι δϑϑϑέ βίβῃμαπι ἀοὶ να} 18.) 4 δ πν 15. πιἰεΐπιθ δ νἴδηὶ μου (6 8, 

ἴδοι! οτγι ευδέαν δα ἧμ πιδιΐθ Οαβϑαπᾶνδε οὐρὶίαίίο, ἀδαηὶ νίδ 6 ηι, 

401 νᾶίεϑ οπιηὶ ναί βου! ρυοβρίοίευαί, 5686 ἀυχίββα ἰπ ᾿ς νὰ ἃ» 

1115 δεὰϊθβ αϑαὺθ δὰ πᾶ8, 4υδιππὶ τΟρὰγ δὲ ροίθηίδηι πὰ οὰπὶ 

586 ἶρβϑα πὰπς ἀοξομάομάϊ! Ἰο60 ἀδβίγ σία οί. να]. ΑροΙ  μθοι 

δοᾶάϊα πὰ (υΐονεπι νὰ ἔασι ῬΒοΘη, 681.: καὶ σύ, Ψοῖβ᾽ ἀναξ ᾿“γυιεῦ, 

καὶ μέλαθρα χαίρετεε. Οἵ. 9) 6, Μιὶιά. 1ὅ, ἀ. Ρδυ8. ἴ, 831, 6. 

Ατίβίορμ, Τιοβων, 488. 1[)6 ἔογπια νοοὶβ οἵ, 5ίθρ!., ΒΥ. ᾿Ζζγυιά" 

᾿3π. ἀγυιεὺς, καὶ ἀγυιάτης, τούτεστιν ὃ ἐφόδιος. --- ἀπόλλων ἐμός. 

νἱᾶθ65. ΔΟΒΟθ Πα πὶ ἀδεϊναιίοπι ψοσα θα απὶ ΑΡΟΙΙἑἷ5. ἃ νοῦ ἀπολλύ- 

γαι. ΕΠ νὶχ οὐράιυθ οι αἰ] οι οι Οταθοιπὶ 8. 1556 ἂὉ 

᾿ιὰσ υἱγίυβαθ. νοοΐβ σοι ρᾶνδίΐοηθ. 5᾽ ποθ ἃ» μᾶσ ΟὨιηΐμο 8}}8- 

ς 

᾿ 

4 
᾿ 
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{{π0ῖ8 μοίεγδέ, βία θη ἀσπι δβὲ οἴπον Ογάθοοψ, 400] ΔρΟΙ  πἰΝ 

ποπδη δυάϊτοηΐξ, σου ίανῖϑθο ἄθ ρου ον Σ ἀμπ8. ΔἸ ίοσν 6 δὲ οὐαὶ αοὶ 

ἀυνίίατ οί, οἷλβ πὰ} παθομ δ οδί τας, Νοάυδ δὶ αἱ τοβροίυι- 

(υν εἰὰ νοσανυΐα, 1] αιὼν οἰ] 9, «Τύκειος Τὰ ρόγουβ,., ᾿πἰγρεὺς τπο- 

ἀδίοτ, δογυπι ἀΐνοῦβα δδί γδίΐυ, ἔς 6. ἐδυβαᾶπι ΠΟ τἰάθο, σι 

βργεία εὰἃ ἀεδγί ναί ομδ, φυδθ δβέ βίη μ᾽ οἰ ββί ἃ οἵ τγδθοὶβ ἐοτίς μΓῸ- 

υδία, δ᾽ἴδιπ ααδοι πη 8. ἴῃ ΟἸμμΐθὰ 8, 4υδλείυκο αρὶς ΑΡροΙο, εογηΐῃ 

γνἱπὶ ἀοὶ νδ] ἀβδίδ πὰ 6 πὰ 10 τποἄο οβίθηβδη, Μΐπ ἀἐ- 

νη δπὶ ἰΐον δέ Βιυπιδηδπι ἀυρ!οχ οἰπΐηο ἱπίογοθα!  γαίΐο: νἱ8 δι- 

δηα ἃ αϊνίηα αυΐ δυροίυσ δυΐ μονάϊίων : αὐροίυῦ οἷ, αὐ μἷο 

ἀδαπι τοἱϊέ Οὐβεᾳυΐο, γμεγάϊίυν νἱβ τευ} 18, Ψ|8 δυροηβ ἐᾷ 6886 

ἀευοί, αυδα πιαῖοι δἰ ααᾶπὶ διιοία ΟΠ 5: 486. ΦΙ) Ομ αἶ8Β. ΠΟΥ - 

(4115 αἰΐᾳιο Ἰανείαοίείυν νἱΐϊο, βοὶα βὶΐ ἰηίθρυ8. Πςἀφιθ εἰχ ρίϊοτα 

ΘΧοορ γί ροββδαμέ ἄδογυπι, 4ΌῸΟΥΓα ΡΘΟυ Ια Γ8. δδέ νὶβ ἀϊν πὰ, νὸ- 

ΘΆΡῸ]α, αὐυδι νἱβ ἰηίουτα εἴ νῖβ ρεγάθιβ, Αὐίθπιῖϊβ εὐ Ἄμο!!ο, 

Θυοτῦπι ὑπίνογβᾶπι ταί ποη δ᾽ῖϊο ἴθοθῦ δἊχρομᾶϊμ). -- Οείογαπι 

ΤΟΥ ΘΠ 1Πὰπὶ Γαι Ομ ἶ8, 4ὺ8 δρδί ἄθδιϑ, οξίεπάθιἀδθ ἴῃ οἰ νοσᾶ- 

θυὶο ποῖ 80|΄Ά|0 'ἰος ἱπνθιΐπιβ δχθηιρίο ἀρυὰ Δοβονγαμ. ΟἿ, 

ΤΠεν. 145.: καὶ σὺ “ύκει᾽ ἄναξ, “ὐκειος γενοῦ δαΐῳ. Ἐδᾶδηι, φυᾶ 

μος Ιοδο, ταίϊοπθ οοπαπραμπίαν ΑΡΟΙΟ οἵ ἀπολλύναν Εἰὰ τ. ΡΙιδοί, 

ΡΝ, 35:}2. 

ταν 1006. οὐ μόλες, ποῖ νῖχ, ἰᾷὰ ἐξέ οπιπῖπο, ΡΓΟΥΒα 8, 

Οἵ. Εὐπι..804., --- τὸ δεύτερον. Νυῃς πιοτίθ δᾶπιὶ μογὰϊέ, διηίθδ 

εο ἃγίϊβεῖο, 450 ναίζιοἰπαίἑοπῖθυβ εἰὰβ ἤάδθπι ἄειηὶϊέ (ν. 1181). 

ΒΟ ΟΙ βίοβ ρεϊμδηὶ νίσθηι δὰ βογυϊξιίεπι γείοσί, Εἰδιὴ γνεῸ πθὲ 

ταδὶ ἈΡΌ]Ϊο. ᾿ 

ν. 1008. παρ᾽ ἕν, 4υοᾶ ορίϊπια οπιηΐ πί(ἰ(ατ' διυοίον (α(6, 

εαυΐϊάεπι γαίϊηυΐ, εἰβὶ δχθηρῖβ ργοθᾶτθ πεαῦθὺ θη ὑδαηι. Αἰαᾳυΐ 

βὶ παρ᾽ οὐδὲν εἰρπιῆεδέ έα αἱ μἰ 1}, ἀ6 δὸ φυοᾶ αἱ μἾ}}}} δοβιῖς 

τηδπάσμι οβέ (οἴ. ν, 201), παρ᾽ ἕν ε8ὲ 1ίὰ αἱ πὰ πὶ, ἄς οο, ᾳυοὰ 

ἀν οἰἰββέπιθ ἰωποίατι μα είαν. Μαποί ἄϊνίπα πὶ ϑεγν τ μδπξὶ 

ΟΒΕΡΔΥ ΔΙ] 6. ϑεϊϊϊοεέ αυᾶθ πηϑηβ ἀϊνίμι 5616 1 εοηῃεορίξ 

δἰἤδίαπι, πὰ}}]0 ἱπέογίαμΐο ἰία ἔναηρίίαγ, αὐ εὰπὶ διινϊίίαΐ, --- παρ᾽ 

ἕν ἄϊνετβο δεγίε βεῆβὰ Ρ] αἱ. Τὶ 11. μ. 222, Ε, οὐ παρ᾽ ἕνα τῷ 

Σπάρτᾳ: αἰϊο εἰΐαπι ἃμρυὰ Βίομ Θι ΟἸΓΥ 5, ΟΥ. ΙΧ. Ρ. 299.: παρ᾽ 

ἕν μόνον βῆμα εὐδαίμων γέγονας. ὈἸΧΕΙΙΒ ἢ, 1, παρ᾿ ὃν μοκίίοιη ἐδ86. 

αἵ εἰς μίαν βουλεύεον ἀραὰ Ηοπιογαμι, εἰς ἕνα καϑείδειν. Ἐν, 



22ὶ ΟΟΜΜΙΕΝΆΒΙΒ 

ν΄. 1012 5ᾳ, ΟἸοῦγ5, ᾿ουγοτθηὶ ἴῃ Οδβϑαπᾶγδο αυδοδίϊοης Ρ0-᾿ 

εἰΐαπν ποῖ ἱπέθ! ΐροπ8, πιοιίθ οἂρίαπι ΠΘΒΟΙΓΘ ναυΐαί, Οὐ νεγβοίαγ, 

εἰ δὲ γαίϊου δ ὑοδρυμπᾶεί. 

ν᾿. 1014 -- 016, [1 ἀπιρηίαίυν Οδβθαη εἶτα ἄθ ἄοπιο ἀϊΐβ ἰπ- 

νἱβᾶ, οαἷὰβ ἰην ας ἀοπηιεβίϊοαϑ. οδοᾶθθ, δυξρθηᾶίϊα, βρδέβαιῃ 88}- 

ξυΐποπὶ ΠΟ Β560105 ἰηνοοδί ἐαδίθ8,, : ; » 

ν. 1015. μισόϑεον, ἄϑεον, ϑεοστυγές. 5. ΟἿ. 0].,. υἱ δύςϑεον 

᾿ς μἰσημα 5.0 }}.» ΕἸ. 289. θεῶν στύγος ΤΕ}, 658. ΟΝ", 1028, Μ|ιῖπε 

ἀσοττα πὶ Ο801 (υὲ ΤΥ 61}, 1π4.},. φυοὰ ἄς πιογία!: δονὶ Ιιθγοϊοὶ 

ἀϊεία ἐπορίαπι, --α 1 1185, ἀυδ6 βΒοασαμίαι» Ἰμίο ρτοίαίοποπι ἀπ ΐοδ 

νοτδπὶ ἀδυθηιαϑ 8 6 πᾶ ἢ πὸ. συνγνέστορ α 68ΐ, ησπιϊηδέϊν 5, ΡΥ 86- 

ἀϊοαίαπι βυθϊοεῖΐ κακά, σομβοΐᾶ βυπέ πὰ ἃ π|818ἃ 49 πὶ 68 ἐἰ- 

οατυπι εδοάΐαπι πιᾶ]8, ΒυΒρδπᾶϊΐα οοἰί, ΑἸϊοαυ πραὰς Γευνὶ 

ροξβεί ἀρτάναι, πϑαὰθ ἰρβὰπι συνίστορα, ἀπο δοουβαίἑναπι ποὶ 

πηᾶρὶβ ΤΟΒΟΓΘ ροίοϑέ, αὐδπὶ συνενδέναε. 

ν. 1016. αὐτοφόνος, 4υὶ Δοπιοϑέϊοδηι ρογρείγαί ἐδϑᾶθη), πιΐ- 

εἶπα ααἱ 586 ἔρϑαπι ἐπίον ῆς!(,), φαΐ 5ΘΠΒ.8 π6. ἧπ ψοῦνοὸ αὐτὸς αυΐ- 

ἄσπι ἐμοβέ, Εἰδάθηι βρη ἰ Ποαίίοπς ΤΊ, 850, ἄθ Γιδίνε ἔναίγομι, οἵ 

ΒΌΡΡΙ. 66. 46. πιαίνε διίυμη. οοοϊδεπίθ: εϑδάεμι αὐτοφόντης 5. 0} ἢ. 

ΕΠ]. 212. Επατ. Μεᾶ. 1209. Θυδοπᾶπι ἀδβὶρποπίαν ἀοιιοϑίϊοδο οἂθ- 

Ὧε58, ἴδοι!]α ᾿μ(6}} 16 1{ύπ|., εἰ μοβίεα ἀϊδευίς ἱπαϊσαίατε:, ΠΟΧ ΠΙΪΟΓᾺΠΙ 

ΤΒΥ 5018), 4008 πιδοίαν! Αἰταὰβ οἱ ρμαίγὶ οοπιεάέπάοβ. ἀρροβυϊέ (ν. 

1021). Αἰᾳυϊ πολλὰ ἀϊοὶϊί ροείᾶ: οαἱ ποη βυ[Ποϊέ οαθᾶθβ ραδτο- 

Ταηι; δΒ6ἃ Ββα(18 σδγίαηι δϑέ 8]1848 οἰΐϊδηὶ Φοπιεβίϊοδ8 οαθθϑ. βίδίι 556 

Αδβου απ ἴῃ ἄοηϊο Ροϊορίάαταμπι. Ροίοβέ ἰᾶπὶ ρορία οοβίίαν! 886 ἂθ 

ΟἸιγυϑίρρο, Ροϊορὶβ Π]ἰο, ἃ [ναΐτ 5 ΤΊΠγν 6δί6 οἵ Αἰγεο, 41108 πιδίου 

ΠΙρροάαιηΐα ἱποΐίαν! ἐ, ἰηίοτοπιίο (Ηνρίη, 85.): ἰὰ αυοὰ Ββίαίυϊί 

Βοί! πα 5), Βυβροη πὶ βίαί( ἢ ΠΙΘΠΙΟΙ ἃί ἃ ἱχ γ }} 81 που οηϊ 

Ἡϊρροδαμΐαθ, 4φαδιῃ, πὶ ῬΦΪΟΡ5 5806 δικασιοί, 56. ἰρβϑδᾶι ταξοτίοοἶθβε 

(ταὐϊὰϊ ΠΥ χίηυ5. Αἱ εϑί ἀυρ!οχ ταΐίΐο, σὰν πδὴςσ ορὶπίομθαι τοὶ - 

οἴδπι; ἔχηι 6ὁἃ, αυοὰ Αἰγοαπι οἵ ΤΊ γοϑίοπι ποι Πο]ορ 5 δϑὰ Ρ| πίϊο- 

εἶα Π]105 οσορίίαν!ε ΛΟβοθν 15 {(ν1 46. δὰ ν, 148ὅ.)}: ἔπι 684. ααὐῦὰ 

ΟΠΙΗἾ ΠῚ) πᾶς. νας οἰπαίαν Οὀδδαμάνα,, {ππὶ ρυἰβίϊπουια πη] Γαι. 

{απ ξαΐατ ον. ΟΥἿρο οΟἸ] σαί ἴῃ δἀυ]ίογίο ΤΊ γοϑί8. εἴ νἱ πλοία, 

4υδη) δαμιδὶί Αἰγοιβ (ν. 1118), [Ι(ἀᾳὰ6.,. εἶδ ὁιιπΐα μουίων αν, 

βΒἰἷ8.,), ἂς ΠΙρροδαιιίαθ πιουίθ οορίίανῖ Οπλΐο πο Ροίοϑί, Απ ἀθ 

πθος ΟἸγυβίρρὶ, πιοδο 6 οἷα ἔαίτοβ, Βε μαίτι161685 5βἰμέ οφοίϑοζει, 

᾿»« 
ἜΡΙΝ 

σι. υαϑίω χων Ὁ ποι συ... 
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εὐκίίἀνον ρμοοία, ὁδτίο ἀοῆη νεῖ πδααῖξ, αὐΐα., οἰβὶ ργορτὶς ἄς Τμν6- 

τῖβ ΤΊ γοπιῖα αἰεῖς Οπβεδηῦῖνα, Ὀγαδίου 08. οἰΐδτι ἀἸἴὰ πὰ] ἡποβᾶς 

Ῥοββαπέ ἴπ πος ἀϊοίο πολλιὲ αὐτοφόνα χακά τ πη πΌ}}α σοτίο ἰηδαπέ. 

νἱδείαν (ἀπο Ὁ αἰοαυδ Ἰοπρίυβ. τορι τ). οἴ κ᾽ πι ΡΠ οἰ 55 παν 

δῖε βίαι ἀθτο οππΐα, πᾶς πιθοῦ δί (αϑβαητα, ἡὐπδεὶ (ἀοία μοπβέ 

ΠΤ πὶ ρτί ποῖ ραϊοπι ρογηϊοῖοπι (πρώτξαρχον ἄτην), 5Ξοθῖαβ ΤΗΣ δβαῖβ ἐΐ 

γἱ παϊοΐδην Αἰτοὶ (τ. 1118... Τανι ρυδείον ὁδοᾶσηι 1 σγοσ πὶ ὩΣ Π}} 

Ἰποβέ ἴῃ δἷβ. τοῦθ πολλὰ αὖτ. καχὰ πἰδὶ αυοὰ ἀρδοϊαγαίυῦ ν, 1017 

ἀνδρὸς σφα;εῖον εεἰί. --- ἀρτάναι σον ποῖ Πᾶῦεξ δὰ ᾳφυοὰ τεοτα- 

ἕατ, πἰϑὶ δὰ πιουίεη Αδνορδθ, υδπὶ βιδρ οἷο νἱ(6 ἤηδπὶ ἱτπηρδ- 

πυΐββὸ να]άθ ῬΎΟ᾽ αυἷ6 δδέ, εἰβὶ σᾶϑὰ ἡἶμ}}] ἀφ οἷα πιοι ας τεϊδέυϊα 

ἐν πΐ πιὰ ἰπ ᾿ἰρΥῖ5 ὃχ δηζ, αὐϊίαία ξογναιῖβ. ΝᾺ τοῖο οἴεπἧἪαξ ρῥἷι- 

γΓα]Ϊ5, Οὐβογνδηᾶαπι εδί δβιιροηάϊΐο ρδγαυΐ βοΐθῦα πιυϊογυπιὶι ἤδοον 

ΥἱἹΟΙΪεπίαβ, οἵ θϊοσπαια ἴδοι ο φυδοίδαπι, αὑδδ γοῦ πὶ μοί (ἃ ογαί, 

᾽ν αἰίονα ἀενί ποτ. σὐπὶ ἀοηιΐη8 ΠΕΟΟΔΥῚ ΒΟΡΤῸΒ τηϑίογα πὶ σΟἢ 51- 

Ἰοτὰπιὶ σοηφοῖαβ γνεὶ με] Πα 5 νἱπσο]Ὁ οὐπὶ ἰΐ8 εοπίαποΐα5, Ὀυΐον 

ΦΧΟπΊΡΙ ἢ οβέ ἴῃ Οὐγεβοᾶ, ΒΟΪα ΒΟΥ ΔΥῸ ΠΙ ΠΙΟΓΒ ΠΟΙ 58 (18 οτανίῳ. 

ταί, αὐδθ ΘΟΠΙΪΠΕΠΊΟΤΔΓΘΙΙΣ, δά! νεγὸ νο]απίαγί ας ἀοπιΐηδο ποοὶ 

δυσχεί 5δουϊ( 46 ἱπηασὶ Π ΘΠ. 

᾿ΕΝ ἀνδρὸς σφαγεῖον εε{{1 Μνιτὶ τρν γεβλούενον εἴ 

κοι πι 601 ϑρούϑατι. Θυδο υἱ τοοΐα ἐμ ΕΠ ραπίυτ, 4υ πὶ δάϊαα 

ἘΡ Οπιπὶθ 5 πιὰ ϊ]θ δίῃ ᾿πίε!] σία. ἃπίθ οπΐα ἀϊοοηάαπι οβέ ἀς τᾶ- 

(ἴση ναι οἰ παίἱοπὶβ σδεβδιᾶγαθ. Ὑαίΐ 9 οϑέ βϑηβίι5 οἰαγὶς δέ δοιῖς 

(15, δοαίἑ οὶ θὰ αὐδὴὶ ταὶ 4 Γαπὶ ἰΟπἶ Πὰπὶ, ΡοΓοίρεγο δᾶ, ἀπᾶθ 

Βυπί, αὑυδ) Ρ]ΕΓΌΒαῸ6 ἰαΐθῃί, εἴ ὑγϑδοβδοῖταε 6Χ ὯΪ5 σοτία Υδίϊο α 

ΡῬΟΥβρθοίβ δᾶ, 4αυ86 εὐθηΐξυγα βυαπί. ΝᾺ} (Βγν8 πὶ πδο ρεγοθρέϊοη 

βίαοίυϊ ρμοΐεβέ, ΟΡ εϑέ ογάϊπε οὐεσίο. ΕἾ ςοπιπιυπὶ γείθγη πὶ Ορί- 

πΐοπδ ἱππασογαέ πιδουΐα οδοᾶϊβ ἱπ ἀθηο σδεῖς ροὶαΐα, 4υδπη 56 9819 

θὰσ5 ΟπΙπἶθὰ5 ρεγεὶρὶέ τναΐίον δουίυα (εὔριες εἴ, 1230.): Β8αι19. πευίυδ, 

αὐ εχ πος τηδοῦϊ ΓΙ Πὶ (εβιἱπιοπῖο ἱπιθβῸ ΘΟ πὶ, 4086 ἴπ δοᾶϊθιϑ 

ζεβία βιιπί, ἰπ εἴὰβ πιεηΐε οὐϊδίυγ, Ὑἱάθέ σία Οαβϑαπᾶγα ραίγα- 

 ἐκπβ σδεῖεβ ἀοπιδβίϊοαβ, βυβροπᾶϊαπι, βοϊαπὶ βδηραίηα Υἱτὶ πϑοαίξ 

ἘΡραύβαπι : τἱάθέ ἰηΐδηΐοβ πιδοίδίοβ Ὕσοπιεθοθ. δες οπιηΐα ὑδηδ 

ἐπέεΠρὶξ ἐμοναβ, ἱπίθΠρὶς Ἐπὶ 6556 ναΐδπὶ δοιίδο πιϑητῖδ (νυ. 1018.) 

Ῥτγοθαΐδπι οχι βίϊπιαὶ πᾶς ργδεϑδρί( [0 πη 6 ἔδπιἃ ΠῚ εἶαϑ ΡΓΟΡ δ! οδπὶ Τὴ 

ΝΣ Ρδίεξς :ρἰίαν ἢδος οπιηΐα δβ86 βϑοίονα ᾿δπὶ Ρτίάεπι ρεγρε- 

ἕγαία οπιηΐυυϑ ποία (πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷγ. Βίπιυϊας ἀφ θη βῆ 

ΑΘβοιν]. Τγᾶρ. ΚΟ]. 1. Ρ, 1. 10 



Ὁ ᾽ς ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙΌΒ 

8 ΟἸγίοτηποβένα ῬδΥαίἰ8Β ἄϊοϊξ Οδββαπᾶνα (ἰδπὶ οαΐπι Βᾶθς υοαβα 

ἱπιαρο οΥὐἰίαν πὶ οἰὰϑ πιθηίθ); Ὁ ΟΥ 8 πδογοέ, πθαὰθ δι] 8 Β6 ἰῃ- 

{εἸ]ρότο φγοΠίοίαγ, αὐἱὰ κΒἰριϊῇοοέ (ν. 1080, 1037). ΦΨΥἱᾶς δι, 

αὐδὴὶ ἰμδίο οτἄϊηθ ἰοΐα Β0ΟΙΟΥΙΒ ἔπηᾶρῸ ἰπ δηΐπ0 νδίϊβ οὐἱδίμν: 

Ργΐμο αμΐνουβα δορίξαίο πονὶ πλδ]ΐ, αυοᾶ πυπαυδπι Βδηδιΐ, ἴη 400 

ὨΘΙΩῸ ΟΡΘῆὶ ἔοι" ροββὶΐ (ν. 102 5η4.} ; ἀοίῃηαδ Ἰαναίίο γϑρὶ μαι δίδ, 

γερῖα ΠΙΔΠΙΒ ἴῃ ΡαΥΔηἄ0 ΟΡΘΓΘ ΠΙΟΡΘἢ5 (ν. 1032 εοἰί.); ἔα δὰ- 

ἰδείαν μα] αηι, αὐοὰ γτείθ Ογοὶ ἄϊοὶ ρμοϑβὶέ, μαυϊον δἴαμο ἴρ88 

ἜΧΟΙ (ν, 1089 --- 1043.)}; ΡΟΙΤῸ ποχ 'ρβα, αυἃ αυγυβ ἃ ὑόν ρτὸ- 

βίγδί8 δοποὶ ἅϊέ ἐπ ΤΑ τιιπι (1080 --- 5.054); ἀδπΐᾳιο ἱρβὶὰ5 Οαββδηᾶνδο 

πΟΧ τορῖδο ποεῖ δἄδομᾶα (1061 544.}., ρ᾽δᾶϊΐο δοιίο ραίγαμπᾶδς (1010 -- 

1018.), 4υὰ ἀφράιποοπάα δέ δᾶ σοογίαπι (1082, οἵ, 1098), Θαδο οὐ ΐδ 

δοΥ ἰϑϑίπι ρου δηΐ δυχιᾶθηι οὐ ἀπ 6 πὶ, 40.168 Θχμἰοηίαν 146, ου5θύ- 

νδίιατι οββὲ πὶ 118.) αυδ8 [δοίϑ βιιπέ (δηρόν ργὶβίϊπο, Εἶχ μὶβ οἵῆ- 

οἰίυν ἔγ6 8. ΟΠ ΘΙ ΟΥ̓Δ δϑάϊι πὶ 6Δ]Δι}} 1468, αὰδα δίοα δοοϊδουληέ: 

ποδοθπὶ Πού ου αι, Βαβροπᾶϊαπι Αὔγοραθ δ πιδοίαίἰοπθηι νἱνὶ. Θυΐβο 

πᾶηὶ Ἰιϊο 51., ἀυυϊίαίαγ. Θυοὰ ἄς Αραπιθιηποπ οορίίανοναμέ ἰπ-- 

ἰεγργοίθθ, ρῥγυοΒὰ8 ἱπθρίππι οϑέ, αἀαὰπὶ ἀϊβουίθ ἀἰοδΐί ΟἹ ΟΥ ΙΒ 56 ποὸ- 

ν΄ 886. ἐξ 106 ]Πρόῦο ἤδθο ΟΠ Πἷᾶ, ΟἸΟΓΙΒ, 4 ΜΗ πονϊέ ἀ6 εδϑὰθ 

Αξδιμθ πο 8, Π6 Βιβρίοατι αὐἱάεπι νὰϊέ ἀθ6 δα αὐϊδασδπι. Π{δα4116 

Ἰιὶς οἰΐαπι, αὐ ἴῃ Βυβροηᾶϊο Αὔιόρᾶθ, ἔαυυϊαπι π0}}18 ἱσποίδηι 

βεαυϊίαγ ρμοεία, ἘΠΙΟΙΔΠ15Β δδπὶ 6 νοβίῖρ 18 Ροθίαγα ι αὐδηῖ βίηι- 

ΡΙοἰββίπιο ἤουῖ ρμοίεβί, Ηομηθιιϑ (1]. 11, 1060.) Βοορίταπι ἃ ῬΕΙΟΡ6 

Αἰτοο (ταδϊέατι, ἃ πουϊθπίθ Αἰτϑο ΤΠγοϑίῖ τ οΙἰ οἕα πὶ, ρατἰέεσαιθ ἃ 

ΤΗγοβϑίς Αρδιμθποηΐὶ ΓΘ 1Ϊ σία πὶ πᾶΥτδέ, Μ|Ιτᾶ οϑί ἰηίογρυθίαμ ἵποι- 

εἶδ, 41 Ὠ1]}1 ἀϊνοσϑὶ ἰπ αἰ σοπβριοἰυπί, Αὐᾶς ααοᾶ ἰπ Θάγϑδεα ΤΊγε- 

βίου δεοψὰς πιοσέυο Αδρίβίμιβ παθιίαί πὶ οχίγομια ἃρτὶ Αξδιιθιιποηΐϑ 

Ῥατγίε (Οἅ. "ν΄, 517). Ηδοο οϑέ σομᾶϊἷο ΘΟΛᾺ", αΐθ5 8Π1α αἱ ΠοπΟΥἿ5 

(ἰδυαΐίυνι5 οδί Γὰχ δ᾽ΐᾳ 18) 400 βι 1 βυθϊθοίλ οἷν πομπυ]ς π]ρ6- 

γομί; νοϊαΐξ ΡΠ οδπΐοὶ ΒῸρΡΡΙ οἱ ΡΕΙοὰΝ ἰπ αχίγθηδ ἀἰ( 5 Ρ  Ὠἰοίΐοδ 6 

Ρατίε αρτοϑ δ ἱπιρουΐατι ΠΟ]οραπι σοπορᾶϊί (11. ΙΧ, 484.}: αυοᾶ ἰάδιι 

δα] (15 Π1115 τορ 5 Ποιοηίς δἄλο ραίγ 8 δοίαίς οὐποραϊ βοῖ γα ἀϊοϊίαν, 

ΨΙάε5 οχ Ηοπ θεῖ σου ἢ απ Ππὶ πᾶιγαίΐοπο οἰθοίαιη 6886 ΤΙ γοδίθι 

6 βυπιδᾶ Ροίΐειτα ἃ» Αραπηθπλη οι: θαυ Πα πΐθι ΓΘ] 14 1586 Βοθρί πη, 

βοὰ νἱ οοδοίυπι. ἃ ᾳαοὰ σοπῃοίηϊί οαπὶ ΑΘΒΟΙΥ10, φαΐ ΤῊ οβέθπι οι 

119. Βαροιβί 8. ἃὺ Αρδηιθηποπα εἰθοίαμα ἰγδᾶϊί ν, 1522, ἴδηι 

Ὡὰπὶ δβροῃίθ οἵ Ιἰυομίογ “Αἰλὰμ χο]ϊᾳ υἱϑϑ6. Ρυΐα ὶϑ ἀϊρηϊίαιόμι | 

Ἐπ δ υλ  ιν,...».ὕ. ... 
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χορίαμι, αυὰθ βοορίνο ἀοβί ππαίυν, ΤΉ γοϑι ἢ ὁ παγγαίίοπο ΠΟΝΊοΥΐοδ, 

Αἰγϑυμι, οὐδ ἄσο οὐαμέ ΗΠ. δὰ αυο8 ᾿νον οὐ αν βιὶ ἐγ ηβί ναί ἔηγα 

ον ἰᾳ58: Παυὰ ἀυυΐο νἱ οοποίυβ ἱπιρογία πὶ το ϊἑαυϊ, σδ 6888 ἃ 

᾿Τηγοδίο: αὐΐ βα(ϊ5 ἐπιργυᾶοηίον ΠΠΠ5. νἰ πὶ σοποοβϑὶ, [Δὸπὶ βία- 

ἰυϊέ ΑΘΒΟΝΎ ΙΒ, ποαὰθ 114 βίαξιογο ρμοίον δέ, πα δ᾽᾽ᾳυΐᾷ βᾶπα 

᾿ϑιαἰαειδασι οββοί ἄθ Ὠιοτ ἕο Αἰγεῖ. Ἐδᾶι ἀοπιη ΤΠ 965, νἱνουδὲ 

Ἅη ἀοῦϊο “εὐπὶ ΠΡΟΣ Β, ὑβαῦδ ἀππὶ 80 ΔΡΔΠΙΘΙΠΠΟΠΟ δά υ]ίο εἰδοία8 

δέ (ν. 1522). υἱ5β εοβϑέ, αυἱ μοϑέ {816 Παρὶ απ ΑἰΓοὶ ἔγαΓ68. ὑπ 

οἰ δαάεπὶ ἄοπιο νἱνεῖο ρμοίυϊββθ δχί βίο 5 [ὧπὶ 4υὺπι Τ]γ βίοι 

εἰ ἀεάϊθυ5 πιο ἴθι ἱπν θη ΠΊ15. Τα 3889 ἠθαυϊέ Αἰγοαβ: ΠΘΠ]0 

“Αἰγδαπι ἴῃ ΘΧΒΙ]ΠΪο οἱθοίμαπι (γα άϊέ, κοὰ του θη 8 ἱπιρογίαμα δᾶ 

ΨΗν δ βίοπι ἰγδηβῖθ56 ἰγαὰὶε Ηοιηει5. ΜΠ ΤΠ 68έ, 8ΐ ἱπ' ΠΟ ΓΟΥΌῊι 

“βίαία οαξι που οβϑοΐ Αἰγουβ: 4ὙΠὴῚ νΕΙῸ ἀϊβογίς ἀϊσαίαν ἀθ 

᾿δοᾶα νἱνῖ, ἄαυϊίανιὶ Ομ ἷπο ΠῸΠ Ροίοβί, αυΐη ἃ ΤΊ γοβίθ βἱί οοοὶ- 

Βυ3, Ουΐυ5 ἴαμα 6 νοβίϊ σαπὶ σογ εἰ ίατ 'η Θἃ, αὰἃ Αδρὶβί 5. ΑἸΥΘυΒα 

εἠπίεσί πιὶξ (Ηνς. ἔν 88): 40 ΑΘΕΟΙγ]Ο ποῖ σομηνθηϊέ, ααΐα μεῖς ἰπ- 

ἴδιβ οὐπὶ ΤὨγοβίο οχροὶίατ Αδρίϑί μα, Οεΐογαιν. πθ 4018 ἀνδρὸς 

σφαγεῖον δ νἱτὸ οδϑᾶδθηΐθ ἱπίε! ραΐ., πιο θη απὶ οβέ οδοαθηίθηι 

Αἰγοῦπι πὴ ρμόΌ856 ἀθεϊσπαίαμι 6386, αὐἷΐαὰ ἷσ ἰἰραγοὸβ Ὑ]ν βίᾳ 

ο αἷαπι πιδοίαν!ἑ, βοϊαμη ΘΟ ΒΡΟΥΒαπ ΨΟΓῸ δρογίυπιὶ δέ τηδηἰεβίι ηλ 

Τβδοὰβ ἱπᾶϊοαί. Νοάυθ ρμΡοίεβί οορίίανϊ ἀθ Αρϑιι θη 86. ἢἰΐαπιὶ ο86- 

«ἀοηίο, αὐοὰ 5Β661}8 Βαϊ δχδοία ι., οἸΟ10 ποίει πὰ. οἵ ἐπ οπνηἷ- 

νυ8, 4ατδὯ ἄοιηο δοεϊάαῃηέ, δταν ββί πλσηι εβϑί: βπι ᾳυΐα αἰβουίαπι 

νἱγοίηδ}}5 σδοάϊθ πιο οηθηι νἱχ οὐηϊβίββεξ ροοία, ἔσπι, 1ἃ αυοᾶ 

πρτανίαβ εβέ, αὐἷα ἐς [15 ἰδηίαπη αἰοἰί Οαββαηάγα, ἀὐδ6 ἴῃ δεάϊυ8 

Ραίταία βιινί, αὰ86 δϑᾶεβ δῖ 01 ἐπα]!οαπέ,, 

ΟΝ, 1018 5ᾳ. Ῥουβρίοοσο σαββαμάγαηι δα, 488 'ἰπ δοῆϊΐθι5 ρ6- 

βία βυμπέ, ἱβίδ!ρὶς ἘΠ ΟΓᾺ 8. 

τ ΨῸ 1018, εὔρες. ΟΕ, ν. 1280: φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοστα-- 

.7ἢ) εἴ ν. 1222. 1106. Εὐπι., 247, 258, 

τ Ψν, 1020 βηᾳ. Φαντάζέταε γὰρ δρᾶν τὰ σώματα τῶν ἀνῃρημένων 

Ἵ παίδων Θυέστου. Β ον οἱ. Αὐᾶς πος Ιοοο ὑτονυ8, Ροβίθα ἔιι5᾽ 8 εχλιῖ- 

Ὀϑηΐίωτ, ΤῊ αϑ 5 ΠΡΘΥΣ ἰὰ ἰθὸΐο ἀοπηὰβ Βεάεηίεβ ν. 1138 --- 1142, 

ΟΥῊς 102], ΤΡ οσὶ δ} ἘΙσμ (68 παοίκεϊοι νυ: ἃ 55 ἃ πὶ 

ΤΆ Γἢ ΘΠ Ρ αἰτὸ σο μι 688 τη. Ῥαγεοῖρίαι ρΓῸ νοῦρὸ ἢπὶίο. τάδε, απο 5 

ΠΟΙ οἾ0. 

»ὐἶν, χ023 86. ΟΟΡΠΟνΟΥ ἃ 119} (πδπὶ νδέϊοϊ πα αϊὶ εν. 

10. 



Θ᾽. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΘ 

πιῆ: 58πὸ ΨΟΙῸ ΠΌ1108 τοι ϊτίμηαν τορι εΐαθ. Οἷον 

1051, 221. 

ν. 102ὅ -- 1029, Ψα6, αὐυἱά ε8έ, ᾳυοᾶ πιοϊδίαν ὃ Οποᾶμδι 

θὲ πογὰπὶ ΟἾΒ Πιᾶρπαπὶ ἰπ δοᾶϊθυδ πιο] ας ππϑῖαπὶ ἐπίο! ον αυ 

ΒαΪοἶ5) φαρᾶ βαπαῦὶ πραυϊέ; Ἰοπροαὰθ ταπιοίαπι οβέ ργδεβιἀἑατη 

ν. 1026. τέ τόδε. οεεἰ((.} Θυϊὰ πονὶ πιδρῃΐ οπουὶβ εβί πος φυοᾶ 

το! ἰδίας, ἄχϑος οπιι8, πιοϊεδίϊα ἀοϊοτίβ, υὐ ΘΟ, 842. Οἵ, Αξ. 

621. --- μήδεται ΟἸγίδεοπιπεβίνδ. Ἂ 

ν. 1029. ἀλκά] Μεπεῖδυ8. Αὰἃ Οτεδβίθηι γοεΐογέ βοῖ0]. ὕδυκα 

ὨΟῊ εβέ. οὺν 80 Ηοπιογίοσα ἔδυϊα, αὑᾶ6 60 (θπηροζο,. 4υο οοοἱᾶ6- 

υδίαῦ Αρδπιθῖπο, Ρῥαθῦυπι ἄϊοϊς ΟΥοβίθπι, γ6οθββῖ886 μα ΘΠΊΠΙΒ 

ΑΘβοῖΙαπι. [Ι(Δ4ὰ6 ποὸπ 80 πος δχερθοΐίδηδιαηι ογδί ρυδαβί ἀϊπιπι, δϑὰ 

ἃ Μεμεῖδο, αυἱ Ιοπρα δυοιδί, ἀθὶαίαβ ἱπ Αερυρίαπι. Νὰ ρμοβέϑδ 

αὐἱάδπι, υὐΐ ΟΥεβίϊβ πιθπίϊοιι πὶ ἔδοξέ, δαχὶ!ϊ αυϊάᾳαδηι- ἃ)» 60 

οχϑρεοίδί, βεὰ υἱ(}10π6π}, ν. 1200 84ᾳᾳ. Οδίογαπι πὰπο Ιοσυμ βρϑοίδξ 

δδίϊ8 ἱπβοϊίαβ δυο αγίϊου!αϑ: ᾿“λκή" δύναμις, ἰσχύς, ἢ ἢ ἀλέξησις, 

ἢ μάχη. Αἱ, ᾽4γ. "ὅν 
Ψ, 1030. Β84β(. δῖ πὶ ἘΜΡΥΡΝΕΒΕΥΝΝ ΜΑΣ ἰϑηδίυβ δυπ; 

11185 ἱπέοι!!εχὶ: θέα οἐπΐπι ἃγ}08 οδιιδέ δᾶ, βοᾷ" τὰ περὶ 

Θυέστου. 5. οἾι 0]. ᾿ 

ν΄. 1082.--- 1036. ας τηΐϊϑεα, ίυπε ἰοὺ ρΡειυἢοὶβ πιαυ 

Ἰαναπᾶο οὐπδηϑξ Θυοπιοᾶο ἤμπεπι ἀϊσδπιξ Οἰίο Βοος δε, Ρχγομιΐ- 

ποηΐ ΠΔη8 νἱοὶβϑὶπὶ ροΥ Θοίδο, 

ψ. 1032. τάλαινα ἄς βοοϊαϑίδ νϑ] ἱηιρυοῦα Οἱ. 606. 

ν. 1084. φαιδρύνειν, πἰίζἀυπι τοάάογθ, Ιανδιιὰο οὐπᾶτο {ία 

φαιδρύντρια ΟἸι. 1ὅ9. 

ν. 1086. προτείνειν, φτοπιπουα,, ἱπέγαμπβι(νο ἀϊοίατα αἱ πύρ- 

γος τείνειν Ταῦ. 168, τείνοντα χρόνον Ρεῖβ. 64. τείνουσιν πόρου 

ϑυρρ!. 98, ὙΤγδηβί(ίνε προτείνειν χεῖρα 50 »}.. Τύδοὶι. 1184, ΡᾺΠ], 

1292, Εοᾶάεπι κεπβὰ ἀϊοϊίαι ὀρέγειν χεῖρα 9»). Θεὰ. Οοϊ, 846, 

1130. Εχ!θοίαν ΟἸγίαοι ποδία ορὰβ σοορίυπι 5θά]ο ρᾶΓᾶΠ5, πὰ πὸ 

πᾶς παπο {ΠΠαπὶ δάπιονθηϑ πᾶ. αὐ ἰΐα ρμδιείαν θΔΙ Θὰ 7. αἱ 

πος δἰ σοι ποάαπι δαί ἱπ οἴβοϊεπο. σΟη81}1 0. Εἰ δη Οἷι. 436, 

οοταιπομογαπίων ἐπασσυτεροτριβὴ χερὸς ὀρέγματα, ἔνδααθηίοβ. πιδ 8 

Ροτγγθοίίοποβ ἰπ ᾿ϊ8 αυᾶ6 ἀρὶί ΟἸγίαςπιποϑίν 8. Ε0ΐ νοΓῸ Ροεἰβϑέπιαμα 

ἀ6 εδεᾶς ἰμβᾶ ἰοίιηια τεροίϊίο ἀϊοϊίαν, ἄθ ἄυο ἰο πὰ} δάμδαυ.. 

πιο τ0,) ααὰπι οπιπΐᾶ οοὐίο οὐἀϊπο 810 ἀφρδίρηθσπίιτ: ρείο ΟἹ;- 



ΙΝ ΑΕΘΟΗΥ ΑΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜΝ, 229 

(δέω ποβίγδβε δομϑὶ πὶ, ἀεί ρδγαίΐο Ἰαναί οηΐα., ἔμπὶ (απΐοδ 

κἀπιοία, ἀδηΐᾳ 8 οδεᾶθθ. Νά οπιηΐα ἴῃ ἰρβᾶ Ἰδνδίϊοηα Ὑ υ 9 δ ὈΥ, 

Ἰίδαυς τπΐϊηΐπηα σοςἰίατὶ Ροίοβϑέ ἂθ ἰυποίΐ5 Αδρίβι! οἵ ΟἹ γι δοπιποδίγαα 

τωδηΐϊθυβ. υἱὐ ἤάθβ δἰίονὶ ἂὖ αἰίοσο ἀφίυν,, ἰὰ ᾳαυοὰ Βίδίυϊἑἑ ποϊιο]ἑδ- 

βία, ᾳὐθὴὶ νἱὰδ ἰκ ἢοἱ; ὄν. 

ΟΝν 1087 86--ΚἩᾳ Νοὴ ρΡοιβροχὶ: πῦ πὸ δηΐπι δ οῦδο ἰη γνἅ- 

(ἰοἰπαίϊοηΐθ δ, 4αὰυδὲ δοηΐϊρσιη αι οὔβουτδο γοάδαΐίαχ. 

-“- νἱάδθβ σπου πηι 56 ἑοΐυπι τείϊηοια ἃ οορ᾿έαίίοης 68. τ] τὶ τορὶ-᾿ 

πῶ δἰἰᾳφυϊὰ οομίτα Τοροπ. Εἴ ἰρβα ίδπιθ δηίθα τηϑίυοταΐ, π6 

Υυἱία, αὐᾶθ ΠΌΪΟ πιοᾶο μοββὶΐ χαεβίϊίαϊ, ᾿ὰθλεὶ ΑΡΑΠΘΏΠΟ ΠΘΘΟΙΗ 

δια (944). ϑεὰ ᾿ος ομρίϊπια ἰπϑέϊίαϊἑ ρμοεία, αὐ δηΐ ργ86- 

βαρ πιὰβ τηᾶ]ᾶ. ἀθ ἐϊβ ποθΐΒ ρΡεγβιδᾶθγα 80] 18 ΠῸΒ ἰ0808 μο)ηΐφ 

εα ἥπρεγο, αυδπιᾶϊι ἤειὶ ροίεϑέ, εὖ φυδιηνὶ 8 ΔΟΟΥ  ἰββίιη 6 οὐχ 8 γνα- 

ΧΘΠΝΌΣ, ἔδπηθπ ΠῸΠ Βεγίο Ἔχ  βί ΠδπηΒ δα σερίο ἰμβίαγο. ἔα εἰΐδμὶ 

οἰοτὰβ οπιΐὶ γαΐϊΐομς ἔσυρε οορσηϊίίοπεπι τενοσᾶ δδάθιῃ ργϑεάΐσει δ 

Οαβεδηᾶνγαπιὶ, αὔδα ἰδοϊίθ 'μ56 πιείιογδί, 

ν, 1089 .--- 1043. Ψνδθ, αυἱὰ 0] ἀρραγείξ Απ στείς Οτοὶξ 

Αἴᾳυΐϊ οαϑβὶς δβέ ΧΟΡ. αὑδ6 Βοοίᾷ εβέ ἱπ ραιδηᾶάδ ποῦ, [ηβδ.ϊ8- 

ΟΝ ἔπ σόποα μοο ἀϊδεοΓᾶϊα ὑ]υ]δία Βα] υΐεέ βδοῦι ποίυπι Ἰδρ᾿ ἀδίϊοπὶβ, 

ον Υ, 1039. τέ τόδε] φαντάζεται τὸν χιτῶνα. 5. 6}}0]. 

ον Ἑ, 1011. ξυναιτέα, Βοοία ἴῃ ραταπᾶα πεοθ. ΝῸη ρμυίΐίο δδπὲ 

ἀεβίσπατὶ Αδρίβίϊ βοοΐϊαπὶ, αυΐα πὰ] μυΐὰ5β δάϊιιο τηθπίΐο ἔδοία 

εβέ, αὐδησυδηι ἢεΐ ρμοϑίεα (ν. 1144), ϑεᾶ (υπίοα εδίέ οδυβα πιουίϊϑ, 

ἕυμπΐοα ἀϊοία οϑέ γοίθ Οτοὶ. τοί, ᾳυοᾶὰ Οἴουβ Αϑδπιθπηποηΐ ρΡδΓ8- 

νἱέ, υἱὐ εὰπὶ σαρογοέ, [Ιδηὶ δάαϊέ ροεία, δδὔθῃι σταίϊοπθς 418 ἐπ πηΐοδ 

ΟΥ̓ΘΕΪβ ΠΟΠΙΪπδ., οδββὶβ ποιηΐηθ ἀδϑίο παῦὶ ΡΟΒ856 ὈΧΟΓΘΗΙ 4086 ογοϊηΐ 

Τείῖβ εβί βοοὶδ, ααδθ6 ἰάεδπιὶ αρὶΐ, αυοᾶὰ ἑπηΐοα 1Π|8, υἱ ΟΥοο ἐγδᾶδ- 

αν τηανϊίυ. 

ν..1042. στάσις οεἴ(.] ἴαπι σαββαπᾶνα αποαᾳὰ6, υἕ δηίο8 

ΘΔ] οἰ 5 (141.) εἰ βδθρίαβ σου α5, πη] ΟΥἀπὶ ΟΠ ἢἶ 1πὶ. ΟΥ̓πί ποτ ΤΕΡ6-. 

{1 εχ ἰμβδίϊα Ὁ} ἱπίθγιουα σοπουὶβ Αἰγί ἄαγαηι ἀϊποοτάϊα: 4υδπὶ ἐδπὶ 

δδεναπὶ 6586 ἰυάϊοαί, υὐ ἤπεθπὶ ποῖ βἰέ δἀερίιγα,, πἰδὶ ἑοΐο σθηθγ 

ἀοϊοίο: ἰὰ ᾳφυοᾶ Θχϑρεοίατί ροίεϑέ Ὁ ἵτὰ ΡΟρΡῸΪ, ᾳυἱ πο ΔΙΣΡΠ 8 

Ρἰδουϊαπν ἔθυσα Γυϊ απια 6 ἰΐοτα πὶ ἰ{οΥ Πα 16. ΡΘΙ οδοᾶεβ ἀοτηοβίϊ- 

οὯ5 οσοπίτδοίαπι ΡΘΥ ΠῚ ΒΒΌΓΟΒ., ΒΟ] {0 ΠΟΘ απ] πιοίο Ιαρἰδαίϊοης 

οιθηθδ πεοδίυγαϑ ἰΐ. Αἱ ἔστη αἱ 5 τοπιονθπβ ρἰαουΐαπι ἀἰοἰίαν βαονῖ- 

Βείαπι, ϑύμα, ἰάψυα ρεγαρίίαν ἀρ δαίξίοηε; αυοᾶ Ιαρ᾿ἀαί!οἷβ βδοιὶς- 
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ἀοΐαπλ ἰ Ὁ] απίθ εἴαπιονό βαϊαΐαί ἀϊβοοχᾶΐϊα ρσοποτὶ ἱπηδούδπβ, μ᾿ 

ἦρθα ἰἰᾶς οδϑήάθ ζαβίϊίατη δὲ ἥπρηι δᾶορίασα, ΕΘ αὐθὺβ δἰ μιρΙϊοῖοῦ. 

Ἰαθο βιυραϑί οσορτϊίαίο; 8656 θπᾶδέ ᾶθο ἀϊξοον αϊα δα ρα] σαπι ρος 

(ἰὰ8. ροπογὶ ἱπίθυ μθοίοπεπι. -α λεύσιμον αυϊδᾳυϊᾶ ἴπ Ἰαρίαίίοηα 

δρίίαν εἰ δί, υἱ ν, 1582 δημοῤῥιφεῖς λευσίμους ἀράς, εἰ υξ λεὺυ- 

οτὴρ μόρος Ὑμεν. 199... πυϊηΐπιθ ν τὸ ἐᾷ φιοᾶ Ιαρ᾿ δαίίομα ἀΐσηπηι. 

κ. 1014 --ὀ- 1019. Αυδι δι Επνῖδιὰ δ δου) 5. ΔΟΟΙΔηΙαΓΘ, 

ἰμθο5} ποι τμ6 ΘΧμΠδνραξ οναίίο, ἃ οοῦ δὐνοϊνίίυν βαηρυὶβ ἔγισὶς 

ἄμβ. οὐὰ8 ποία! ἱῃ πιοτίθ ὑπ οὐπὶ Υἱίᾳ ἤμῖ18. ἱπιρομίίυν, Οἱΐδ 

Θϑί μου πὲ 68. : 

ν. 1044, αυσπὶ δηΐθα αἰ} ΐπ ναί οεἰπαί: αἰ θὰ5 πον ΐβ ἰηίεϊ- 

Ἰοχοῦὶἐ ὉΠ ογΒ, πὰπο απππὶ ἀἰβοογᾶϊδθ ἄἀδηιθϑίΐοδθ πιθηιΐποῦὶ Οα5- 

βαπᾶγα, μβούνοτο οογγίρίίαν, φυΐα δὴ ἔρ86 οἰΐδθι τηθίπει αἴ, ποάιθ᾽ 

8ΙΏΡΙ Σὰ 9. ἀπ!ϊίαγα ρΡοίοβέ, φαΐη τηδηθδαΐὲ ἀοπηαηι αἰΐᾳυα οαϊδηιναϑ. 

ν, 104ὅ, ἐπορϑιεάζειν νοβρ θη ὀλολυγμόν, υξ ν. 239. ΟὋὃΘΞ᾿ 

ν. 1046. χροκοβαφὴς σταγών, Βαῃρυΐβ, αυΐ 6κ ορίπίοπο, 

ΨΌΙραγὶ ἰπ θυγοῦθ δᾶ ον τϑσαγγιί, ΟὟ τ. Θθοτε. Ι, νον, ἔρνος Ι 

ἃἂσ8 Οὐδβέϊί εσ οἱ οὰπὶ ρταδοοτγᾶϊα ΒΒΔΠ5 08. ρα ἀρὰν, 

ν. 1041. Βεηρυΐηῖβ ραίία, 4αὺυδὸ 1ΘἔδΔ1}8 δίξαβα εἴπ ὁπ 

ξαοϊξ ᾧπὰ σαπι οοοΐᾶθης15 νἰία8 τὰ 8, Ορίϊῃ ἃ εβέ δ η- 

ἀοτῖιὶ δπιθηδαί:ο, 488 οπιπΐπο γοπιον δέ το ηί 6 π᾿ ἃ 8.8 6 τπ|6- 

ίνο ραγίίεσ οἵ βθρηβαὶϊ τηο]οβίαπι, ἰηΐγυϑαμπι, υἱ νἰδϑίαν, ἃ Ἰυγανίο.. 

ΝΙ] αἰοϊίαν 6 βαηριυΐηα οὔἴἶυβο, βοὰ δὰ σοὺ γνεσυγγὶέ ΒΆΠΡῸΪΒ ἔτ - 

εΕἰάως ὑτᾶθ {ποῦ δαᾶθῃι χαίΐοπθ. αὺυὰ 00 ΠΟΥ βο]δέ ἰῃ πιοπιθηίο 

τηονίϊ5, πτώσιμος αἱ ἀθ εἴξαδο ἄϊοίαπι μαΐθηλβ. πῸπ πιδρῖβ οροτίεέ, 

4αδπὶ πῃ ἴοοο ΤΠευ. 884.: κακόν μὲ καρδίαν τι περιπυτνεῖ χρύος: 

πιτώσιμον εβέ ααϊδαᾳυϊᾷ οαδιοαπι δβί, οΟ 060 οἰγο αι βιιτη,., ϑἰρησπι 

μιοῦί 5 δϑέ ἔγίροι ἱπ ΟΥ̓ Ρδυ 618.) 1 Θ πὶ ΒΘΏΒῈΒ 11 ἰθΊΤΟΓΘ.. 

ν. 1048. ξυνανύτει, ἔπεπι ἔαοϊἐ οἰνοιϊίαΒ. το αὐγαῖς, 

ηαΐα ἰαπιᾶϊαᾳ νἱνὶς δ᾽ἱᾳαΐβ,γ, ᾳυδηιάϊα 80118 Γδᾶϊο8 οοηδρίοιέ, Οἱ, 

Ῥθι8. 110, 

ψ. 1049, Οἷίο δαἀξαίιγαπι βϑηζΐο σα] δτ  αΐθμ, μων τϑηοΐδηλ 

ἔοτο ερεγανὶ, οοιμπιοΐυβ ἔϑπὶ πᾶς ναί οἰ δύ 1016, 

ν. 10υῦ0 --- 10ῦ4, Ψαο, ὁπ, Γοίϊπο ἔδασυμπι ἃ νον: αυδο οᾶ- 

γί ἐπ νοβίθι8. ἴουε αἷρτα τηδο]ῖα: σομοία!έ νογὸ ἢ||6 ἐπ νὰ 

ἀαυὰ τορ]είυ. (ἀαὰρ ἴπ Ἰάῦτὸ πογίου ἀο!οϑδπι ραγϑηΐο ἀοοὶααιέ, 

4)1 αἷο. ΚΤ 
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ον 1063, Νίρτο σοτὰ ἱμπβέχυπ θη ίο: νᾶσοᾶ οΟΥ Βα ἰςίμ πι 

τἸϑίδ! δαὶ ἔαυντο ἰηΐει. Ψαγία μᾶν πιὰ συμ ἔβα ΒΟ] ΟἸ αβίοβ: τὸν με-- 

λάγχερων ταῦρον λαβοῦσα τῷ μηχανήματι τῷ διὰ τῶν πέπλων ταὐπτει. 

ἐὰν δὲ γράφηται" μελαγχέρῳ μηχανήμαιε τὐπτεν ἀντὶ τοῦ κεχρυμμέ- 

γῳῷ. ἄλλως τῆς μελαγκέρου βοός. Αυάχιμι τε ονρνοίαιἰοινυνμι 

ρεΐογοβ ἔογεΐ πολ ροβευπί; ρῥγίπια ρεορίογθα, αὐυοά μηχάνημε πὲ} 

εϑί εἱβὲ ἐπϑίγαιθηΐαμι, μια ἐμδίν απ θηΐα ὰ φ ἢ 46. οἕ αὐ ἰποίομο 

Ρδτιδίι τ. 

ν, ἸΙ0δὅ --- Ἰ000. ΝῸπ ροἹοτγίογ, ᾳυοᾶὰ μα νϑίϊοϊ παίΐο θα. Ρ6- 

πἰξαβ ᾿πίε! Πρ απ: βεὰ δυσυγου ΘΧ ἰϊβ. Πι8]Ϊ αἰΐᾳυϊ, Αυἱᾷ 68. [αμβίο 

ἀϊοί!, φαυοὰ να(ϊοἰ παίΐοι65 ργδευθαμέ τον ία! 5 8 ἕϊπο ᾿μδ]ΐ5 ΡΓδ6- 

ἀϊοίὶ» (ἰπιοτεὰ αἴζογαπέ ογδο]ᾶ, 

Υ, 1065, ἄχρος ν, 187. οι 

ν, 1066, Θυΐϊ να(ἱοἰπαίομαπι ἀαπὶ πιαῖα Τ6 σοι ρατγδξ, μηδδηι 

ΤΟΙ ἰΐβ μογίθιαϊ βιιβρ᾽ δία. ρϑὰδὶ δπΐπὶ νυ πὶ προςειχάζεεν ποιὶ- 

πἰδὶ σοπιρδι δαί οι θὴι ἀφεοϊαταί (ν. 150): φαση νοιῸ 6 ἐοιμιραγδίϊομθ 

ΡῬτγοάδθαί σομίεείαίὁ.,) δῆς ἄεβίρπαηξ νεῦθα εοςπαία εἰχάζειν, ἐξει- 

χάζεεν. 

ν. 1061. Αυδεβίϊΐο ποπ ἀυβιίαίϊ να, Ξε ἀϊδεγίθ ποραίϊνα  π6- 

καίΐοποιι ουΐπι βρθοίαί ραγίϊσαϊα γὰρ ἐπ ἰΐβ φυδθ βοφαππίαγ, 

τ «, 1088, Οορί(αιϊο οαάοπι ας Ηοπιονῖοα 1]. 1, 1070: αἰεί 

τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεοὶ μαντεύεσθαι" ἐσθλὸν δ᾽ οὔτε τέ πω εἴπες 

ἔπος οὔτ᾽ ἐτέλεσσας. ΒΌΤΗ. --- γχαχῶν διαί, ᾳαυῖα ποπηΐδὶ πα 

Ργοΐουινηέ,, αὐ} πἰδὶ (ἰππογο ἐχοϊίαπέ. ᾿ 

ν, 1τ0ῦ9. πολυεπεῖς}] εγνοϑα ἀϊοϊία! δος 818.) υὐ 486 

Ὁπιηΐα Βυἃ νου 5 ρυοίοιαί, 

ν. 1000. μαϑεῖν ΠἾΒΠ πἰδὶ ρμογοίρογα, οομπείρεγο, δχρθεϊτγὶ, 

Οἷ, αὐ ν. 512. ; » 

νιν 100] --- 1064, Ψψαθ πι6 ιηἰβούδην! ὅθ πιοα δπΐῃ βογία 1ἃ- 

πιϑπία( ὁπ πὶ δἀπιΐδεθο Οααθηὶ δὲ ἤπομι τη ἰὸς ἀυχίπιϊ ἐ Νοπῃϊϑὲ 

αΓ δἰ πν Ὁ] τη οΟΥαΥ, 

ἄδον Ν» 1063: ἐπεγχἕέα σα] αἀηιίβοδηβ. ἄἀοϊογθηι ἀθ βιᾶ ἱρϑὶαβ βογίδ 

ἀοϊονὶ ἂς οαδθᾶθ Ἀραπιθιιποπὶθ, Βδίϊο οὰχν Ἰιος 5ἰ ἐπ ἀϊ πη 8 αἴαη- 

ἀδυδὲ ἀξοϊαγοίυν μοβίία δβδί ἰηπὰ- 60, αυοὰά ἰρβαπὶ Οδβϑαπᾶγαμη πᾷ 

συμ Αϑδιηθιηπομθ Οοοΐβανδ, ΘΒ ΘΟΥΡῸΒ Βυρτὰ ΑΡ δι ΘΙ ΠΟΙ 6 ΠῚ ΡΙῸ- 

εἰγαίανα, εἷυ8 βδηνκυΐπθι βαηραϊπὶ 1118 δὐιηϊδϑίατα εϑί γσορῖηᾶ, 

᾿ἰαφὰθ βὶ φυδοιῖϑ, σὰΐ ἱπέαμάδίυν οἀμπιϊδίαβ βαπρ αἷθ7) τεβροπάεπά απ 
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οοί; ἴαῦτο, ιοὰ ρτίωιο Δραπιθιηποηΐα, ἄεϊημἂθ Οδαβαπᾶγαα οογρὰβ 

οχεὶμὶί, Οἵ, ν. 1182, 1861. Ἀεείε 5 6}ν0].: συναναμίξασα τῷ τοῦ 

. "Δγαμέμνονος καὶ συγκεράσασα, ᾿ 

ν. 1068. ἤγαγες] Ἄρο!!ο. γν. 1011, Οἱ. 1197, 

Ψν, 1064, τί γάρ; Αυϊᾷ δπΐπὰ ἔδοίαγ 8 ε8} (αἰβὲ μος). 

Πεοίς 56 801.: τί γὰρ ἄλλο; Εὰπτ, Οτ. 482. ΒΟΤΗ. «οὐδὲν», ἀι- 
16}118}6 πράξουσαν, υἱ οὐδὲν ἄλλο (ἔπραξεν) ΡῬεῖβ. 209, ΒΙ., 1ιέ6].» 

Ἰεεία οαθὰθ Αφδιηιθπιποηὶβ (δββαιᾶνδα βίαί πὶ ΟἸαν βοὶΐ οορ αι, 86 

εὐ πμᾶδῃι τᾶ π6 1.6 801} 061}. 

ν. 1068 --- 1009. [πί6]]Πρὸ (6 ἀϊνίπο ἔυγτοτε οογγθρίδμα ᾿δῃιθ- 

ἰατὶ ὧρ βοχτίς ίυϑ ρμᾶιϊεν δίᾳας Ἰυβοῖῖα ἸαμμθηίδίυΣ ἀ6 κβυὰ νἱΐα᾽ 

ἰῃξο] οἱ, βεπιροῖ ἂς ΤΥ ΠΡ ΘΙ ΒΟΘηΒ. ἀμ 

ν΄. 1066. φρενομανής; αἱ φρενόπληκτος δέ 5'πι}18.. το Θεο- 

φόρητος, αἱ ϑεόφορος ν. 1014, --- ᾿ϑροεῖς γεβμίοις ϑροῶ ν. 1062. 

ν, 1006. νόμον ἄνομον; ὠδὴν ἀηδῆ; 56. 01. Θυοὰ νετὸ 

εἷς. οαὰ γόμον ἱμηρὶέ ἀμφιϑαλῆ, μᾶίεέ μοὺ δμίϊι χεΐεσιι δὰ 

βίον, --- οἷα οοἰ(. Οοπβίχιο; οἷά τὰς ξουϑὰ ἀηδὼν (θροεῖ) βίον 

ἄμφιϑ. κακοῖς, στένουσα φρεοὴὶν Ἴτυν Ἴτυν ἀκόρετος βοᾶς φεῦ τα- 

λαίνας. -- ξουϑαὶ γενύες, Ἰυϑοϊηϊαθ, Εἰατ. Η6]. 1111, Αὐτὴ βέορ!ι, 

Αν. 216. 1061. 1υυβοϊηϊδηλ ἀδ Πν αὐουρηίδηι νἱἀθ αὶ ὃ Ρ]ι. ΕἸ, 148, 

Ατὶβίορ,, ἂν, 212. Κατ, Ρ]ιαεί!. ἔγ. 2, Οὗ, ΑΘ 808, ϑιρμὶ, 

θὅ -- 68. 5ορῆ. ΕἸ. 101, 1011. Αἱ. 028. ΗΠ δ5ἰοὰ. ἔν. 82, 

ν, 1008, ἀμφιϑαλὴς κακοὺς ἀϊρίυ υἱ ἐπαγϑεῖν τε πόνοις 

Τ|.. 98]. “ἡ νὰ 

ΑΝ 1010 -- 1014, ΨΜας βογίθπι δυριίδε Ἰαβοϊπῖδθ; {ἀπ θη ΐμε 

αἰαίαπι σοῦρὰβ ἀοάοτυμέ ἀϊὶ εἰ ἀυϊοοπι νυἱίαηι δῖπθ δου ἑπιϊδ: μὶ8 

νΕΓΟ πιϑιοί νυ] ἔθγνο δουίο ἱπῆϊρ θη ὉΠ], 

ον, 1010. Ρεΐηᾶ πὰμπο νῖσα δοταϊ, 486 ΟΡ 5. ἀϊοϊί, γαίϊο- 

πδη αρθοί (αββδηᾶνα; ΦΆΘ. ΘΒ, φυοα {γἸΒ.10} πη ]0 56 8015 ἱρβίαν 

ἥὐδιῃ Ἰαβοϊηΐδθ, --- ἀηδόνος. Ῥηΐϊοτοβ Βυ} 086. ᾿αΐὰβ ψνοοΐβ ἧὰ 

ντοπυμίϊαᾶο, ἐπ ἀηδι οοαϊθβοαμ, --τ λίγεια ἀηδὼν ὅμ}ιν. Θεὰ, 

()0], 61]. ᾿ 

Ψ 10ΤἹ ρᾳ. περιβάλοντο, οἰνουϊιάαν! ἰυδδαναηέ, 6. π6- 

αἸεοίο δυρῃποηίο οἵ, ν. 1τ0ό, Οὐ Ἰαδβοϊη δι ροιμονθ. ν᾽ ΐϑ. τπδ} 1 

οἠ πέδην ἀϊχον οἸοΥ 5.) ἀι!Πθθηι Οἀββαμάνα οχἰβι ναί ἀνίοῦϊδθ νὶ-- 

(ἀπ, ίοπΐμ. νἱία ΔΟΡΙ ἢ} 1058, ααᾶὲὶ μοι ΐέ Ταβοϊ εἰ 8. αὐ διιδηὲ 

Οδπδηᾶνα, ὁδί ρεϊδίϊμα. οἷὰβ Βαμα, ποὰ ἰυδοϊμϊδς 56 μυ]δοιῖν; 

ἔ 

ιν» αὐ πυκνὰ - δά ιλκε, - -.." 

πος 

᾿ 
Ἷ 

Ξ 
; 

{Ὁ 
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μονᾶ οδί ες Υἱίϑβ, αὐὰ μ᾽ υαπιδ ρονΐέ, δᾶσὰθ ἀυϊοῖὶβ, αυΐα εοαγεΐ 

ταίϊους οἰδύδαθ οομπβοίεπίϊα, ὑἱ ἰδῆ ἀθδ οπιμΐθ8 τευ ματαία 

Ροϑεὶίε Ἰδείαγί, αυΐθὰϑ βοϊοί Ἰδοίασὶ ὑδβίϊα, 1νδιηδηΐίδίαν αὐΐάθηι, 

βεὰ οὔβουτᾶθ ἱπάι! σθη8 ΠΙΟΤῸ π ΠΟ γὶδ 6. ΠΘα 6 ργορίεγεα ΡΓ0- 

Ἰδὲ τα ἃ καιάὶϊβ φαοί  ἀϊαηΐα, φαΐϊθαν ἔγαὶ ἤθη μἰμΐί Οαββαηπάγδαπι ἀε]- 

οδίϊου ΒοηβῸ8 ΒΌΠΙΒΠΙΒ, ουΐὰ8 βίρῃηυπι Βυηΐ Ἰδογ 86, ἀ86 8018 

ζαπᾶϊε ποπο: νϑῖαΐς ἴοὸ ἔὰπι ἀδπιὰπι., αὐσπὶ ἔπι ἃ) ᾿ τη Θη δ ΓΘΟᾺ - 

Ρεγανί Βυρρὶ. 519, Βοιο ο : εἰ γὰρ καὶ ἐν ὄρνισιν οὖσα ϑρηνεῖ, 

φωνῇ μόνῃ. καὶ οὐ θρηνοῖς, αἂἀδεπάμππι εβί: πὲς νεγὸ ἄο!ονβ. Ταῖΐα 

γεγο νἱία, αὖυὰ «αὐυἱάᾳφυϊά πῃ οτῖδ6 πὰ] Ο πὶ εχβίδί, ἄυϊοὶ δδηίε 

Ῥιοϊδίαμι ἰομϊίατ, πϑυὰ πιᾶπεί Οδββαπάνγδαι, π6 πᾶ αυἱάεπι Υἱίδ, 

εὐ οδοᾶς8, 

ν΄. 1018. δορί, υὲ ν, 1415. ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. ΟἿ, ΡΊ ἀ. ΡΥ, 

ΧΙ, 206. Αρυὰ ἨΗοιηπογυϊ βοϊδηῆὶ σαβραπάγδηιν ΟἹ δο πὶ ϑίγα. Αμᾶ- 

θη ποπθὰ Αδρ βί5 οοοἰάϊ Οᾶ. ΧΙ, 422. ΟΥ. ΙΝ, 434, 

Υ, 1014 --- 1018. {{πᾶάδΦ’ πᾶῦ65 ἱγγαθηίεν απ ἀϊντ 5 60 21- 

Βιοίυ πηι ἰπϑαπ ἢ ἀοΙΟΓΘπΊ; ᾳυοᾶ (ον ΓΙ 1 μᾶ6Ὸ ππᾶ]ὰ νοο6 ρΡιοἤίοτὶα 

δᾶσυθ ἰῃ πιοᾶϊς σοποίίαί 5: ἴπ46 Ἄαυε5 ᾿ὰ8Β νδίϊοϊη δίϊοι οι 

ἔδυπίαβ ἢ 

ψ. 1014. εβογίρίίο ἄϊν!μὶ ἔαγον δ, αυἱ ναίθηι σοΥΓρ᾽(, ΟοΥς 

τερίϊοπθι ἀεβίχιιδὶ νὸχ ἐπιοούτους, αἀἰϊνίπαπι οΥἰ απο εἴ πιοᾶοιᾶ- 

εἰοποῖι ϑεοφόρους, ἔπνογδηὶ ματαίους. Θυΐμναβ δἀάϊίιν δύας, ᾳυΐα 

βιδ ἱρβίιαβ πιοῦΐίθι ργϑθβαρὶί πὶ βεῖᾶ, 

ΜΝ, 1015. τὰ δ᾽] δὲ οχρ!οαίίναπι, τοάάεπα τγδίϊοπθηι ΘΟΓᾺΠῚ, 

4αυδὲ δηίοοσαυῃΐέ. 

ν, 1016. ὄρϑεος ἄθ 5βο0η0ὺ οἷατοὸ δ εοπείίαίο, Ρεγβ. 389, 

ὄρϑιον ἀντηλάλαξε ἠχώ, [πᾶς ἐπορϑιάζειν, ΕΧϑυΠαΓΘ, δοοϊδπια ΓΟ, 

τ, 1040, ᾿ 

,ΟΝ ΤΟΤΤ. Ττπ4ςφ 68 ἔϊπεβ ἀϊνὶπδα νίδθ ἱπέδιυβίβ 

αϊτοπίεβξ ϑεουπεοία ὁδὸς οβὲ νῖα ἄϊνίπο πιΐγαουϊο ἀδεὶσπαία, ουν- 

πα ἤπεβ (14 οβί γαίΐο, αυὰ ἕδοϊθηᾶᾳ οϑί νὶ8), φυυπι ἴῃ ἀϊσαπᾶο Ρο- ᾿ 

δἰ(ἱ εἰηί. νὶὰ ἴμβα ἀθροϊανδίαν ναίοἰπμαίΐο. ὅρον ποῖ 50] πὶ ἀδ 

ἐμ ἰο εὐ οχίίᾳ νίᾶθ, βεὰ ομΐβ ΓαραΪα., ΟΠ Ώ65 ἤπαβ, 41}}}115 ἴῃ 

ἀοχίνα δὸ διηΐβίγδ ρᾶγία ἀείογιμίη αι, "6 ἴῃ ἰᾶπο νεὶ 111|8πὶ ἃ06Γ- 

τείατ, 6 νόος ὅρος ἀϊχὶ δὰ ν, 444. --- ὁδὸς υἱ οὗμος ἐπέων 

Ρίηᾶ, ΟἹ. ΝΗΙ, 92: οἴμος ἀοιδῆς Η οπι!. Ηγπιῃ. Μεῖο, 451. 

ν, 1019 -- 1088, Με Ραγίἀϊϑ πυρίΐϊδα 508 Εχὶ(14165: να 6 ρμᾶ- 



᾿ 
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{εἶα Θεδπιδηᾶντὶ δα} Τυπο ΡΓΡῸΡΘ {6 πιΐβογᾶ δρὸ παίγθδῦ: πὰπο, 

θγορε Οοοσγίαιῃ οἱ Δοϊιθυ πέδη ἸΠῸΧ γαι(ἰοἰπαίυτα ἐβ86 γνάθου. 

ν. 1019. 6 ρμειπίοϊοββ Ραυϊαϊβ πυρί 8 ἀϊοίαμη δὲ νυ, 874, 

652, 66]. ὶ 

ν. 1080θ. ποτόν, υὐ ϑελεμὸν πῶμα Βαρρ!]. 1021. εὐτραφέ- 

στατον πωμάτων Τῆι. 809. Οἵ. Ρειβ. 481. ΕἸ απ πίθυΒ, 4υδθ εἴν, 

Τ8Β Βοιμηΐηθβαὰθ δ᾽αμέ (Η δβῖο . Τῆι. 848.) ἰρβδε ἀοβίϑπδηίαν {ε1- 

Τὰ6 βίμραϊδο: ἐΐαφιθ εἰδαΐα ἐπέογοναπι αἰ οπὶξ βίσδ βυμΐ εἷὰβ Πα, 

μπᾶ. 

Ὑ. 1081. ἀνύτειενγ, δὰ ἔαβίίρίαι φογάσοοτο: αὐ8)6ὲ ποίΐϊο 

μιοᾶο ἰΐα σομεί Δενδίυγ, αἵ ΡΥοπιδίυν ἔαβί!ρῖϊ νοὶ Πηΐβ οορίίαἰο ν6- 

1υὲ ν. 1048, πιοὰο ᾿ΐα, υἱ εχ! δαίαν ρογἀποσθηαϊ γδίῖο: ἐΐδαπδ ᾿ο 6 

Ἰοοο ἄθ αἱθιὰο εἰ δἀυοαῃᾶο, οαΐιβ [αβί σαπι ρμοβίίαπι εβί πὶ Βαπὶ- 

ίαίς οἱ πιδίατὶβ νυ γι σΟΥΡΟΥἧΒ. ---τ τροφαῖς γΤοβρίοἰί Πυνίαηι ΠΟΤΟ ἢ 

ν. 1082, Κωκυτοῦ κῦμα λαχόν ΤΆΘν, 690. ῳχέρων, αάθιι 

{τα πδὶΐ οσαίοτνα ΓΘΟΘΠΒ. το ἑποταπ, ΤΠῸΡ. 856, Οἵ, Αρ. 1414. 

ν. 1088. ὄχϑους] ὄχϑος εἰ ὄχϑη γντὶϊπεὶρίο μαυᾶ ἀϊνειβα 

(01168 ἀρείσπαμί: ὄχϑη 608 βαεορίββίῃηθ, φαΐνιβ οὐδβίία δέ δυπι πὶ 

χὶρᾶ. ϑεᾶ ἂ6 τηοῃίΐ 5 ὄχϑη ἀϊοίαπι Κορ}. Απί. 1132: 4υ}ὸὺ 56η58 

ἀϊοὶ 'βοϊοί ὄχϑος, φυοᾶὰ ᾳφυΐάεπι δ χῖρα ἀϊοίαπι Ἰοαίίας Εἰ α εἰ Ρ. Βὰρ- 

φιῖο. 656. Εἰίδιη 5ΟΡἢ. Τύδοὶι. 524, τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ ἀϊοΐαπι 

ἄρ ς0116 ἴῃ τἰρα Δοϊ οὶ βιίο. 

ν. 1084 -- 1088. Αυοά τηοᾶο αἰχίδίϊ, απυβαιυΐβαιθ ἐπ ίο} } σαΐς 

οοΥΓορίαβ βὰπι Βμούγοῖθ, φηροᾶ ίὰ τμο]οβία ἔοχία μα 4 ὁ] ἔα πὰ 8, 

486 χα δα ΐ πη απ ἔγδηριηΐ, ᾿ ᾿ 

ν. 1084. φημίζεται, μαντεύεται, Ἡ 6 ΒΥ οἷν. “Τοξίας ἐφήμισεν. 

ΟἸι. 58. Β1,. ; ᾿ Ὕ 

ν. 108ὅ, νεογνός, ἰἄθιι αυοὰ γεογενήῆς ΟἸν, ὅ80. Ργΐηο 

41 δἰ οοπίοοίαγαμι, «υδϑὶ ορἱπΐοπθαν ργοίυϊοναί σαββαπᾶγα εὐρίία- 

(Ἰοπϑι πιοιίΐβ δυὰς (ν. 1064): ποαᾳιθ ναϊ εἰ ας θη θη) ἰρβαϊα ἀπ ἐΐπ 

γεσορποτοιαί σδοια5, 8β6ἃ Ἰδπιοπίαί ονθὴν Ἰαοίυύδαιι Ἰυβοίἶδο οὅπίυϊ 

δα. πσπι ἀοϊπᾶο σοι 1114 που θὰ ἔρυτο δἰ ἱπίδυθη ἄδπε 

γιδοάισαί (1012).,0 ογεβοῖς εἱνδίϊο οέ σοιπμϊβογδί! 9 οἷον, αὐδα 

«υδοπίϊοη θυ. ργορυ θέαν, ἀπὰθ 1118 σορπονοιέ, Νασ νογῸ αυυπὶ 

αν οὐχί 611} βυδπὶ τοροίαί βοιίθη, ἀαὰπὶ ἀΐϑενίθ ἄϊοδέ ΠΙΟΧ 

5686 “)ὦδ ἰηίογοῦ 0580 ἀοβοθηϑυναηι, πἰβουδίϊο οἱ τηὐτα 0 ἐπ δουπέ 

ἴ) {ογγογοια; αὐ ἴα οηλπΐα οογίο δοίτο οἱ ἀϊβοιίο ἀΐϊοούο ναίδπηι 

ἢ 
φ 
᾿ 



ΙΝ ΔΕΒΟΠΥ͂ΠΙ ΔΟΛΜΕΜΝΟΝΕΜ. 2 

οἰνοσαθ ἐμέο! ρὶέ, βαίϑαιο ρονβρί οἱ αὐ} ὠναὶ! οἱ μοϑθ6 δοοίδογο, 

ᾷὰο ποὴ βίῃι! ἀοπιυὶ γορίαρ ἑἰμίογταίαν οααμν (8, 

οΥ͂, 1086, πέπληγμαι δ᾽ ὑπαὸὲὸ δήγματι] ρμϑτοαββυκΝ 

Βὰπι ποῦδὰ ογαοπίο, Αἰΐα τγαίΐο ἀἐθβου θη (ονγον δ. αὐσὴ 

δἰΐαπι Ἰορουϊπιὰβ, ν. 1040, Μογβὺβ δεΐπι ἰὶς οογὰϊ ἐμ Πρ ἑαυ, ρμανὶς 

ἰὸς δίᾳφυθ ἰδὲ βαηρυΐβ δὰ οοΥ τϑουνγὶί. [Ια χαρδιόδηκτον ν. 1392, 

Οἷ, ν. 128. --- ὑπαὲ ῥῖὸ δάνογυϊο; ἰηΐγα, ἰὰ οϑέ ἐμίγα, βι} μο- 

οίοτο, Οἵ, ν, 876. 

ΟΥ̓, 1081. ϑρεομένας, Βοιϊίίνυϑ ἀοβίρηδηβ ἰᾷ, απᾶθ ῥὑτοῦ- 

οἰβοϊίυν αἰϊᾳυὶᾷ, 

ν. 1088, ϑραῦμα, ἰᾷὰ ᾳφυοᾶ ἔνδηρί(: θραῦσμα, ἰᾷὰ ᾳυαοᾶὰ ἔνα- 

οἴστι ο5(, Ῥογβ. 4258, ϑραύειν, ἔταισογο, ἰασηπι ΡῸγβ. 196, [ε] οἷ - 

ἰαίεια Ρὶη ἃ. ΟἹ. ΥΙ, 91,: ἰθο Ιορο δηΐπιαμ, αὐ Δα 8 ἐομ, ν, 

400: ϑραύσει ψυχήν, 

ΠΝ, 1089 --- 1098, ϑἂὸ ᾿αυνοιοβ ΓΒ ΡΓΟΥΒῚΒ ΟΥΟΓΒΔΟ; ψγὰΘ 

βαστᾶ αὐδῶ Ραίον ἔφοϊξ, φιὰθ 1}}}} ἱαναυαμέ ασθ θη. Εἴ ογὸ πο χ 

πὐότίαι ἴᾶσοῦο. 

οΥ͂, 1090. πρόπυργοι, Βδοᾷ ΡΓῸ ἰυγγῖναβ, ργὸ πιοοιίθας 

οὐ]αία,. 

ες ὟΟῸ 1091], ποιονόμος ϑτρρ}. δ0. -- πολυχανὴς υἱ πολυχτόγος 

γν. 422. Εδάδηι γαίίοηθ ἔοτιμαίαπι αυὰ δορυχανής ϑαρν!, 981. 

., 1098. ἔρο νετοὸ ἔεοννι ἀπ πὶ δ ΐ πιὰ κίαί  ὴὶ Βαιὶ 

Ρτοβίθγηδπι., ϑερμὸς ἀϊοίαπι ἄθ 60, ουΐαβ ἀπίμνι νῈὶ βυρεινία 

εἰ ἱπιριοίαία (αὐ Τοῦ. 603). νεὲ] ἄο!ουγα οὐ ἱτὰ οἴξογνεβεῖ. Ηἰς 

ρὲ ποβίεὶ Ἰοοὶ ΒΕΠΒῈ5 ΡΔΥΪΟΙ δίας Οἷν. 212, ἄτας ὑφ᾽ ἧπαρ ϑερ- 

εἱἷὸν ἐξαυδώμενος. Οἵ, 50 Ρ}ι. Απί, 88, Ἀπίας Γευν ας. (4}18. οδίν 

μὲ ξεβθ πὸπ σοἰιθοαΐ, θϑναϊιδίητ Ξαρτα Ἰυβίοβ ἤπ6β: ἰίαφι! 6. 6 σοηὶσ 

ταπὶ Ἰορο ἀοιϊοϊίατ : αἱ Νίου. ἔν, 146. ϑυμὸς δέ ποτ᾽ ἐμὸς οὐμανγοῖ 

κυρῶ» ἄνω ἔραζε πίπτει. Νόοὴ ροίεϑέ ποῦ εοπαιθυὶ Οαββαιόγα, αυσᾶ 

1 μυϊβιϊπογαπι ἸΑθοσμ τ, ΠΌΠα Εϑογογαπὶ ἃ ραίγα ΟὈ]αίογιμ Γἂς 

(ἴομα μιδυϊία 856... διίαυαα. ἀπδὴ1] Βυρο βίοι, αἷὶ δαί μοιάπυτι; 

᾿ς φιδ5 αυογεῖαβ ἔυμᾶάσγε πραυϊέ ηἶδὶ ἕογνίἀο ἀπΐπθ. πθ βία υἱἱὰ 

ἦταᾶ, Εὐδηὶ Βρθγηθηΐεβ ΠΘ406 αυϊάαυδηι φαθιο 5 {θα οί 5. εἴος- 

ουτοβ ε586 ἄξοβ ἰὰ ἡὐοά οομππίϊίαθγαιέ ἔογν: ἀσμη 8. νἱγ οἶα. δ ἷπ 

πὰ ἀοϊδοίατοΒ θδὴθ βοὶΐ Οαββαπᾶνα, Αυοά νοσθηὶ ϑερμόνους, 

αύδι Εἰθχὶ μγδουειΐί, ἀθ ἀἰνίηο ἔυγογα δἰἤαία ἐμ ονρμγθίδμίυτ, πὺ]»- 

ἴαᾳμὰ οἰὰβ υ8ὰ5 νἱάρο οχθιρρίυ, Ἐπ ρενοβοῖ αμΐπιὰβ ἴῃ νϑίϊοϊπδο, 
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κεὰ ἴῃ εδεγυθβοθο ρορὶία π0} εβὲ νδίϊο πδηᾶὶ δτν. Οδίϑγαμι πϑρὸ 

[οὶ ρόοββ ἐΠογανν ἱπίθιργθίαπι, 48] τοίϊμθιὲ ϑερμόνους ,) ΕΧΡ] ἶοα- 

ἐἰοπδην, 408 βαλῶ ρμτὸ βαλῶ ἐμαυτὴν μοβίίωπι εχἰβίϊπηδέ. 1ἃ φυοᾶ 

βοντὶ ποὴ ροΐοβέ πἰβὶ βεαυθπία ρδγίϊεἰρίο ; φυοὰ φυὰηὶ ἐπ δοοιπδέϊνο 

οαβϑὰ οὑπὶ ἐμαυτὴν» ἱπποίαπη ροποηδυϊ επβεΐ, αἰίγαδοίοηΐβ νὶ ποηιὶ- 

ῃδίϊνο ἀϊοίαπι εβί, νοϊαΐ Τμεν, 1028: ἐγώ σφε ϑάψω κἄνὰ κένδυνον 

βαλῶ ϑάψασα. ᾿ ἨΔ 

ν. 1094 --- 1098. Οσοπρήυπηΐ ᾿ᾶθο ΘΠ 118 αυᾶ6 δηΐοδ ριοίυ- 

δι, Εἰ ἐαγναί φαοαυα εἶ πιθηΐθπι σϑηΐὰβ αὐἰᾶδπι ργᾶνὶ ἄρ Ύοδβιι 

ἐγγαθης ἴῃ (6), υὐ οὔμπδ8 Ἰποίι5 {ἰϑ(ἰῆσο5. ΙΘΐδ1685: δαυΐϊᾶθπι πεβοῖον 

αυοιηοᾶο δος ονθηΐυγα βἰηΐ, .ὕ 

ν. 1094. ἑπόμενα σοπρταθηία,), σοπνοηίοηί8, αἱ Ρ ἐη ἃ, ΟἹ]. 

ΕΙ, 22, --- προτέροισι, ν. 1064, 1018, 1088, ἐρτε δὲ οὐ ᾿ 

ν. 1095. κακοφρονεῖν», διΐηο ᾿δοβαπι. 6886.) υὲ παχόφρων 

δηϊηπι Ἰαοάθηβ (ν. 100.} νεὶ οὐἱ 4688 ν6ὶ δὐγοῦα ἰατθδαΐ 65έ 

δηΐπηιβ (59 Ρ ἢν. Αμτρ. 1104), Πίαψαθ, δὶ ὑγὸ κακῶς φρονῶν ἀϊοίμ τ 

εβί καχόφρων, π1}}} ἱπιρεὰϊί, αυΐῃ ΡγῸ χαχκῶς φρονεῖν (ν. 859) ἀϊ- 

σαίαν χακοφρονεῖν. Θυδοιοπᾶμππι οδέ, ἔῃ φαδηδην τ ἑυγθαίαπι τ.6Π- 

ἰεπι οκίθηᾶον σαβεαπᾶνα, ΗἨδαὰ ἀυνία ἰῃ 6δο, ᾳιοᾶ ξογνίααπι αὐκίξ 

δηϊάὰ. Βυσπι; αὐ ἔδινον πὸμ ΙΟπρ6 θεβί ἃ» ἐπιρτοθᾶ ἐινδηΐα. 

1αᾳὺ6 φαὰπὶ δηέθα νϑίθπι ΔΒ Ον ΕΥΪ ΟἸΙΟΤῈΒ οἵ (ογτούεπι 6 ναίϊοΐπᾶν 

(ἰοη θὰ Ρογσθρουϊί ; παπο, 41} 'ρδα δ ἔδενουβ ἀϊοαΐ Οαββδηᾶγα, 

Πα αΓΟΓ πὶ ἔΟΥ 8586 ΠΟ ἸηΔΡῚΒ 6Χ αἰῆδίι αἰν!πο,. αυ δὶ 6 τηθηΐθ 

εὐανὶ σαϊδιηϊαι19., 4ὺυ8 ΡΓαπιευδίαν, ἄοϊοτο Ρουίυν "δία οὐΐ πηι βυβρὰν 

εἐαίαν ΠΟΥ 118. Νεβᾶνο ΠΟΠ Ροίοϑί' αἰ νηὶ δγίοπι, αὐἱᾶ ΡΥ βίη ἄο- 

ΠΠῚ18 ΒΟΘΙοΥα μοιβροχοιαί Οαββαπᾶνα; οΥἱίυν νϑγὸ οορίίαίυ δοιὶ 

ΡΟ856 υὐ ποὴ οἰπμηΐᾶ, απᾶθ ργοία! 1118.) ΟΧ δὰ βἰηΐ γϑρϑίοπαα, αυ͵ἱᾶ 

ΡυγὰΒ ΠΟ εϑί εἰυβ δηϊπηβ, ἰἃ αὐυοᾶ νδίθηι ἀξδοεοί, βθὰ ἔθυνί ἀπ οἕ 

δὰ ἰγάτι ἰῃ ἄθο5 σοποὶρί θη ἄδηι ΡΟ η8. Ψ 1408 δι» αὐϊὰ 501 νοὶ 

αἰίεσα αὶ Πυἃ χαύ; ΝΟ το οἵ ρυτᾶ Ρ01165 ἄϊνῖ πα αὐίθ: ργδοίου 

δῆ οἰΐαπι σ'Θηΐα8,) 4 ΤῊ Δ]}5 (6 ορρ θββὶί, δηϊηναπι {101 σοπουί εξ, 

ΘΥΓΌΤ ρου ατ)ναΐ, “αἂ Ἰασίαπι Ἰεία] οι οαπ θη πη (6 βυϑοϊίαί, Ῥγορίοι.-. 

ε8 πη ἶπι6 διοίι8 εβ0 ΟἸΟΥ {ἰπ|0γ ὉΠ πιὰ να! οἰ παίΐοπθ,, 5θὰ μοί 

(δ ρο  αίι8, αὐ αἰ} ἀϊοαί, ηἰδὶ ποδοῖν 836. φυϊὰ ἀ6 ᾿δο τ βίδίι-» 

οὐδ β'(. Ηδμο βυδρίοο θη ἀθ ἢδα Οαβϑαν να πὶ πιθηΐο ομοτὶ 

οὐδ εἶπ᾽ ΠΡΠΟΥΟΥ 5.7). ΟΠ ἾἷΠῸ ΠῸΝ ἰμᾺ6 1} } 88 68. 4υ86 βοιυππέίυν, 

σομπονοί μος δυβρίοϊο, μᾶφο ἀς Πάς ἀμ ὶίαίο, αὐ βδὸρ 6Χ- 
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Ῥενία δεί {(νν 1138... δηιϊ πη Οδπβατλο: 4υὯ6. ἰἤπι, αἱ ἐαο (οἱ- 

Ἰππίαν, οπιμΐα ἀἰϊβοῦίθ τΐπβοὸ οπιΐ ἀθιΐ πα ίθ. ΘΝ} ἰδ υντα οπέ (τ, 

099 -- 1104). Πα ἄθηαο οχρὶϊοιί, 4 ἂς ΤΙγνε δίς, κἰρη- 

ανογαί, νουϊ(αἰΐκαὰθ αΐ 59. ἴδοι! ἱ {Θμε ηομἑαῦ τϑαηϊὐνϊς ἃ ομοτο, 

αυΐη ἰυτεϊαναιάο δἰΐδν ἢυπιαπάαμις (ν, 110 -ο 1111.}: ΄φασηίαιη 

μηδέ, π6 ἀθηο ἤύθην ἰμΐ 0 σοποοβλδ πηι Βὶ{ αὔτοραίαταβ. Ααἰδοει, 

βοὰ "ἷ8. βο ἷβ, γόνον υἱυο ἡ πον δηΐῃν απ, ηαἱὶ οἷὰ βοϊοηίίαι, δοὲ τ 

βίδίυν (1121.}. δάδηναια οἱ ἰαγοίέων (1134). 

ν. 1090. δαήμκων ἐμπεινῶν, { διάκον, βαρὺς ποδοῖν ἐγ ἡλ- 

λουν γένει Ῥετβ. δ1]5, ΟἿ, Θορ!). Οο. Τγυν 1300, 121]. Αδΐς. 

1841, Αεϑεῖι. Ευ. 808 541ᾳ. Δίθηι 9. μοιίαγθηίίο, αὐδὴν ἰμἐερέ 

116 σοηΐυβ ρᾶιἱεῦ ἃς Εωτγίας, εβί 116 παραχοπὰ φρενοδαλῆς ἔδα τα, 

842. Οἵ. Ας. 202. 

Ν. 1099 -- ᾿Ἰ26]1, Θυδλα δηΐεᾷ [{γογ6 σοεγορία, βὲιπ υἰαΐαιδ 

ὉΠ ΠΙαυδηια 6 ἱπηδρί πο σοι εροχίΐί, ργοΐεββα οὐδέ Οαββαπάνα, εἃ 

πὰπο τϑίϊοἶθ ἰεσα δήογηδία ομοτο εχ ἐν αγτα δϑί, ἀξ εἴπ ἀμ (ἃ- 

εἰδὰιεια 101}. Πεβίριαί Επείαβ 86 ἢ 5. ἰμἰἀολ οία 5 ἰμ 6 ἃ με ΐτη9 

κοεῖεγα ἱπίο Τὶ γοβίθη δέ ΑἰΓΘΙ ΘΟΠΙ 850 {--- 1118). Μιγαπίὶ 

ὁποτο πᾶπο βοίθη 8πιὶ Γ68 ἰμπίθι' κοβθ δέ Δμο]θει κοβδίαϑ ἀδαπιηπα 

οἤεηβαπι εἰ ἰγδίαηι πᾶγγαί ( -- 1134). Πδημμο ἔυτγονα ἀϊνίπο οοοα- 

φαία Ἂχβίυεξς ΠΡ Θγογαπὶ βροοίγα, αυδα δον ἰπϑἰἀφαπέ, σΟπΒ: ἢ ἀπῇ 

υἱτἱοπὶβ Ραγαίυπι ἃὉ δογὰπὶ εσροπαΐο, αυοοὰπὶ οοπίαγανὶἐ πχυϊΐον 

βοεϊοβί ββίπια (--- 1162). Θυοταμ ααυπι ποη Οπμΐα ρεοιβρίοϊαξ εἶιο- 

τὰ, ἀϊβεγτίθς σαδάεπι Αραηιθιη πη οηΐβ ργαραάϊοὶί Οαβϑδηᾶνγα,, δείον πὶ 

ψεο οδεᾶϊβ ποιάμππι 1116 μές οὶ (-- 1116). Πεᾶϊέ Οαεϑαιεπο 

ἔυτοτ πιϊχέυβ οὐπὶ ἀο]ονα, ᾿ἄππη δά! ογαπι ἐΠΠ πὶ 86 4αοηὰ6 οςοῖπι- 

γαπιὶ 6886 πιδπιοιᾶί. εροιὶί ξοθρίν.) ΘΟΥ̓ΟΠ85, νοβίθηι βίσηϑ τἂν 

(15. δεᾶ πιᾶηοῦα υἱ {10 6}, 4 46 ραΐγα 5υπιίαταβ 5ἰΐ νἱποχ γὸ- 

νεγβυβ: 4πᾶὲ εορἰίαίίοπα ἔγεία ἤγηιο δηΐπιο πιοῦίΐ οὐνίδων δϑὲ ἱξαγα 

(- 1218). Μιβέγαίαν. μόγαβ, τὰ ᾳυρὰ νᾶπὰπὶ σαηβεί 114, φυδὸ 

βεᾶάεξ ἱμπίτοϊίυτα ρυΐη0 σΟμβίθυ παί νᾶροΓΘ, ἀυθηὶ μογοϊρὶί, ἔαπο- 

Ἔϑε αἴχφαϊ σοπιροβίίο πῸΧχ δηΐη!0 νἱμπαΐς θη βαϊαίαί, ἥδᾳιο ΓΤ ΠΤ] 

δοϊεί πἰβὶ ἀθ οοπηπαηϊ Οπιΐθη ΤΕΡῚΠ Βα δπαιαπ ψδιϊίδί 

(-- 1251). -- Ηδες οιἵππίᾶ οοιηροβίίο, πίη οχ αἰ ἰίατα οπί (δ8ς- 

εδιάγα; βεὰ ἢ οορίίαμπο ἀδ ταθιι5 δἰ 5 γοάϊί 116 ἕατοι, 5ρ6- 

οἰδηῖ δ άθηβ ουἱνὶβ οουἐίδίϊοιιν!  ΠΙῸΧ ἌΞΩΝ ἰτδηβίθιν, [ἃ αιοᾶ (δγ 

δί, πὶ ἱπ ἀοβουθεηὰϊβ Εἰθουῖν. ΤῊ γοβίϊβ (1186); (πὶ ἐπ οχαὶμοη δ 



2.8 ΟΟΜΜΕΝ ΓΑΉΠΟΘ 

Οαββδηῦγδο ἐρϑϊα8 πϑεο (1117): ἔπι αὶ π᾿ 60 οβέ αὐ δοᾶοβ ἱπέγος 

(1228). ἴῃ οὐΐθιβ ἰὰ δρὶέ, αὐ νϑυϊαίθπι δου πὶ, ασδὸ ἀϊχονίέ, 

ΟἸΙΟΥῸ ονϊηοδέ, ποαὰθ Βεΐσ. Γοὶ δἀνουβαίαν,, 4υοἃ 86 ποὰ πιυ]ίαπι 

Οὐγαγο σομηήθη!,. αταη ἤάοπὶ ἱπνθηΐαί πθοὸμθ {1160.)}: ἃ αυὐοὰᾶ 

Γορείθπ πηι εϑέ 6 πιθηιονΐα ἤάθὶ βαθμρίβϑιιηθ δἰ ἀθηοραίας (1133, 

1192): ρΡοβίθδ. νϑῦὸ ἄδθιιυο οἰογαπι ἰοβέθεπι μου α{18 ΘΟου ἢ], 088 ᾿ 

ΡΙδεάί χοῦ, βυβεῖίαί (1298). ὰ 

ν. 1099 - 1118, - ΟἸαν απ ἴαπὶ ἱπιροΐαηιθ γυθπέθι ναί οἶπᾶ- 

{ἴθ η ἐπὶ ΡΤοΐθγδπιὶ (--- 1104.), νῸ8 ἱμνοςσαίαγα (εξίο8 (-- 1100). Μα- 

Πρηΐ πῃ δϑᾶϊ5 Επινΐαθ, φαὰπὶ 566] ἰδὲ βαπραΐηθιι οἴξαβαπι θὲ) 6-- 

τη: οδηαπέ ΡΥ {ἰν ἂπὶ σΔ] νη ἔα ἔθ πὶ, πὰ] 6. υ] ἰοπ ἐπὶ {-- 1114}.ὕὕ 

Νυ νογαπι δϑέ, αὐοᾶ αἰχὶ} 14 {ὰ Ἰατοϊαταμο οοπἤνπιο5 {--- 1118}. 

Ν. 1099 - 1104. Ὑαι οἰπαίο ἔδπὶ ποὰ ἀπρ] 8 οὐνεϊαδί αν, 

υἵἱ Βροηβᾶ ΤῸΘΘΗ5 πιρία; Βοἃ βρ]θηαϊ δα ἰπιροία ρτογαθέ δάνοιϑυ8 

ΟΥθίθμι 8016 1π|, υδ ἀπᾶἄδλθ ἰμπβίδυ σ᾽ πὶ 88 μᾶς πὰ ]0 πιδῖοῦ δᾶ 

Ἰαύθο ργοαδί; δὸ βῖηθ δορί 5. 06 6}"0. Η ᾿ 

ν. 1099. κάλυμμα, νεϊαπιδη πυρίδα, υ χάλυπτρα Ρεῖβ. 581. 

Οἵ, Ξυρ»]. 122, Ρυ]οθθ ἀεοβίσπδίασ ρον ρα 6] 6 γδ ΘΒ πυρέδο, 

αὐυδθ ἰοίαπι 56. ψϑ]αμΐ6 ορσὶ, αὐ πἰΠ}} οπνἷηο σοηδρίοϊαίαν 7). πἰδὶ 

Ψυ]ίυΒ, οἵ "6 ἴβ αυϊάδηι Πἰ6 τ. ὙΨΙΔδ5. σοιη πιοίο δηΐπο 860 ἀἰσ6 16 

Οαββαηᾶγδπι, 41} ἔα πὶ ἐχ πᾶς Οὐνο]αίὍπ6 ἀθι5᾽581 8.) ἀθηβῖοτα αι δ πη 

τανεγα ομίθοία οὐδέ νδίϊοἰ πίον, ἔμ 6 βρϑιαϊάο ἱπρεία ἀρραᾶτΓδέ, 

40 δι πὶ ῬΥΟΪαίατα εξ, Οὗ 8 ταὶ γΓδίϊο αρία πὸπ ἱπ ἄοϊοῦα ἱμνο- 

ὨϊίυΤ., 56 ἴῃ ἀνθ] (αίΐοπ 6 ἐ]ιου . 

Ψ. 1101. ἡλίου πρὸς ἀντολάς, αποᾶ [ία ΒρΙ6η ! ἃ βδίιπα οἱ. 

δουίασ ΙΧ. --ο λαμπρὸς Βαδρίυβ οὰπὶ πιεῖν οοηϊαποίαπι: νότου 

λαμπροῦ πνέοντος 5. 0}}0]. Τ]Θοοῦ. ΧΙΠ, 2ὅ. Οἵ, ΑἸΟΧΙΒ. ἀρυὰᾶ 

Δίου. ΨΠΙ, 338, ἢ. Πετοᾶοί. 11, 96. ΒΤ,. ᾿ ἷ 

Ψ. 1102. Οαϊαπιΐίαβ. σαι ἀπᾶ!85 σοπιραϊαία οἰΐαπὶ ΞΌΡΡΙ. 4τῦ: 

ἄτης ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ᾽ εὔπορον τόδ᾽ ἐςβέβηχε. 

ν᾿. 1108. Οδ]αμι 8 (οοία, παδπιᾶϊα ἰορίίαν ναι οἰπαίϊο, αυδο 

ἄορ δα τοΐεσί, ἅπᾶὰ οὔθ πᾶσ ΡΓΟΓΙ ρ᾽{ ἰ ᾿6πι. --α τοῦδε, αὐοῦ 

ΠΟ ΠῚ6 νοΧαΐ, «αοα {ὰ μι] ἃ δασιομο ἔπι 1 55 1ΠῚ σ6Π865. Να]- 

10 πιᾶΐοι οβί σα] πὶ} ἃ8 μοϑὶία ἴμ σαοᾶς Αρδηιθιη ποθ), ἀαδηὶ οπϊπΐα 

αυϊθὺβ 46 6 'μ8ἃ Ιυρθ0, 

ν. 1104. ΟΥ΄. πα τι Τρ}. Αὐ]. 1146: ἄκουε δή νυν" ἀνακαλύψω 

γὰρ λόγους, κοὐκέει παρωῳδοῖς χρησόμεσϑ'᾽ αἰνίγμασιν. 5. ᾺΝΤ 

»ς 

ς. ΟΝ Α....»..... πα, σ.͵.. 



ΙΝ ΑΕΒΟΠΎΠΙ ΛΟΛΜΙΜΝΟΝΙΟΜ. 299) 

τος ΨΊ Ἰ1Ι0ὅ μβᾳᾳ. Λίᾳυο ἐερίοβ οσβίοί πἰϊὶ δοη θαυ ὶ}ὶ 

δυτθὰ παΥΐθ 8 ἱμπνοβίέϊραμ τὶ νοβέϊκίυ δογ 48 6 

Ομ ιοϑία βυ πί. Τοία βἰμνἢ !ὸ μοι (ἃ ἃ ἐμοὶ εἴν ν, 1018, --ὦ 

συνδρόμως ἂς εὐγϑὰ οδηΐβ ἑμδραπίβ ΒΟ ΡΟ ἢ ΨοΝί ρ ἷ9 οοη- 

Βτυρηίο, συντρέχειν, σομρΥ δ. ἰπ ἀπ σΟμΟἰ Πανὶ, ἔν, 3290 (280). 

ΒΟΡ᾿.. Τσδεῖι. 295, 880. 

Ὑ. 1Π07 --- 1111. Ποπισπη πὸρ ΓΟΙ παι ΐξ οἸοτοα σα 5. ἰη- 

ἐαυϑία οατιἷπα, ΕἸ οσ δηΐπι εδησυΐη θη ἢ Π}8 1 ἢ ἢ} γ) ΘΟ΄ 6. οδῆὶ 

πϑδοίδο βυπέ μοίοηί(ἑ αι), οἵ οἰἑοὶ ποαπδαπί. --α ΨΙΔοΒ. ἰατ. οἰ δι 68 (18: 

Ἑατνίατυπι ροίοπί 8 η1., 486 μοι ἰοίαπι δρὶί {γταροοάϊΐας ΓΔ) λην, οΧ- 

δἰ θοεὶ ἃ ναίθ, αυδθ νοδπῚ 8}1}8 ΟὔΒΟΌΓα ΡΥΟἤίοίων εὐἰυδνῖπ γεὶ 

Ταϊϊοημθῖι οἵ οομαϊ ἰοῦ. Τ(ααπ6 αἱ ἐμέο} ρίαν πίον ον ἔλα] 86 

γαίΐο, δὲς ἸοοὰΒ δϑί 6 σαν ββ1 18, 

ΨῸ 1101, χορός, υὐ Ευμ, 3801 Ευτνΐδε: ἄγε καὶ χορὸν ἅψωμεν. 

ν. 1108, οὐχ εὔφωνος, υἱ Ευηι. 3808: μοῦσαν οτυγερών, --ο 

εὖ λέγειν, ὕοπα οἔ ἕδυβία ἀΐϊοοτθ, ν. 409, 

ον, 1110, βρότειον αἶμα] ομΐβ δπΐμν ἀοπιοβίϊεα δαθᾶθϑ 

Ἑυτὶΐθ ἀοπιαπι τοᾶάϊέ οὐποχίαμ. Ευπι. 8585: δωμάτων γὰρ εἱλόμαν 

᾿ἀνατροπάς , ὅταν ρης τιϑασὸς ὧν φίλον ἕλη. Οἵν 1». 317. 

ἐντὴν,.}}}}. συγγόνων βροοίαξ αἰπηϊίαίεπι ᾿ηίοῦ Εατὰϑ. οἵ 56ο- 

ἢ γῆ ἱπίογεοοδοιηίεμι. Θυονῖβ βοοῖογο οἱραΐϊίαν Επγᾶ ΒΟΘΙὰ5 ]ίανδ: 

λίδαας ορίϊπιθ ἀϊοαπίαν σομπσοηἑί8 6... σΟσπδΐδο. 

ν. 1112 --- 1114. Οδηυπέ σαγπιΐϊμθ ἀοπιΐ ἱπηβί ἀθπίοβ ρυ]ϊεϊ- 

. ΚΠ οαἸδιηἑδίεπι, ᾿υϑίοαυθ οΥ̓ἀΐπο Δβρουπαυδμίαν οἰ ἢ ἔγαίνῖ, 

ΟΜ ]ΟΪαμίὶ 1 ΓΘ ΏΒῈΠ), 

ΜΝ. 1112, σὲ ἀεπιοπδίγεπέ, αυΐάηαπι 5101 Βἰἐ ἰΠΓ5, 410 ΠἸΔΠΟΙ6 

ἰδὲ Ἰἰσοδέ πὰ δοᾶϊθυϑ, γερείαπέ ΒΈΠΙΡΟῚ πιοπίϊοποπι ΒΟΟΣ 5 1Πΐ5. 

αὑὸ Ρυΐπιο ἰπ δὰ5 νοοσδίδε βιπηΐ, 

ΜΝ. 1118, πρώταρχον ἄτην] Οαδοπδπι μᾶθο εἰέ, ἄθεϊαγα- 

ἔν ἱπ 18, 4086 Βοηυσυπίαγ. Π6 4πᾶ γ6 π}]ὰ Οπιμΐπο ἔδεγὶ ροίοϑέ 

Ἀαυνι(αίΐο, αὐὰπὶ εἴ Ἰορο8 ογαίϊοπὶ ροοίϊεδο εἴ ταίϊο ἔν] ὰ6 Θ8ηι 

τραυϊγαπί. Αυοἂ Βυπέ αἱ ἅς ΜΥΓΓΙ οδοάς (βοόρ]ι. ΕἸ. 509.) οορὶς 

ἰδνονῖηΐ, ΡΥΟΥΒῸΒ δ] θᾶ δδέ δος ἃ φοπβ. 110 Ρθείδθ. δὶ πο οββοΐ, 

αἰχίββεί εἷς ἀθ ΜΙΎΎᾺ110 ; δέ οηϊμΐπο μ]]ὰπὶ οἷα ἤαοῖϊέ ποι θην 

Βαίϊο ἱπ 60 ρμοβὶία εεί, αιοᾶἂ Επὺτΐδ5 ηὐΐάρη οχοϊίαν Μεγ 

δηϊϊοὶ εἰ ἸΙοβρ (8 εαθάθβ, βεὰ οοηίγα βο]υηὶ ῬοΙοροπ ; ἰπ ἄοιϊη πὶ 

Ἑυχίαϑ νούᾶγθ μοίοϑέ ποιηὶβὶ ἃἀομπιοδίϊοδ οαθὰθβ. Εἰαβηιοῦΐ μὰ ]1α 



240 ὉΟΜΜΕΝΊΤΔΕΆΙΌΒ 

σοπιπιΐβϑᾶ δεί ἱπ βεποτο Ροϊορίδαναπι δι Αἰτγοὶ ἔδοίπαβ: ΓΖ ΠῚ 

ἐκιίαν Αἰγοὰβ Πρ ον 15. ΤΊ 65.018. τηδοία( 15 Εατὶ85 ᾿πίγοδυχιέ, Ργορίου- 

δῷ ΠΟ δ] ΘΓ ΠῚ ΔΒρΟΥ πη ΕΘ.) 56 ἃ ΘΟΠ ΠΟ απὶ ἰῃ ΘΠ 8 ΠΗ, 

ἰὼ εϑέ νἱμἀϊοίαπν ἄθ Ιᾶ680ὸ πιαίυϊπιοπΐὶο βαυπιίαηι, ἔδοϊπαϑ Αἰγεῖ. 

Αυδιηνὶβ ποίαγίαπι οδί ΤΡ γοβίβ δἀυ]ουῖα ἢν, πσ ὩΪ8}} δἃ Εὰτίαβ, 

4ατᾶὯθ ΠΟΙΗΪΒΙ πῃ βδηρυΐηθ εἴξιιβο νουβαηίασ, αι θ ΠἾΝ δυχῖ 

ἃ ΕὩΓΙΪΒ δχϑρθοίδηδιπι οὐδέ Αἰίγθο, ἀμδηνὶα ἱπιρΓΌθὸὺ ἔδοϊποῦδ 

ἴδθβο; οἷα νεγῸ ἔδσϊπυβ βίαι ν π] οἰ βοι πίυγ. Δίδίν πιοηΐὶ {ας6] 8 τὰ 

5018 σου Τὰπὸ (εἴ, ἔα. 214), -α ἐν μέρει, {ὑπ αὰπὶ δαΐαπα 

Επνΐαι πη βυᾶ σαν Πλἶ 18 Ρ815 ἰσδίο οταϊπα αἰβίυ θαΐα σαποπᾶα εϑί. 

Οἵ, 812. Ευπν. 198, ᾿ 

ΜΝ. 111ὅ --- 1118, ὕἱνὰπι δοὰ Ταπὶ ἰδίο᾽, ἃπ ἔα] 58ηὶ πὸ ἄδ- 

οἷΒ νδίεπιὶ αδδ πηθηᾶϊοα οἰτουπινραίαγ ὃ Πυγεὶ γα πο {ὰ ἐοηδΥ πιό8 

17ὴ6 5εοῖτα νοίυϑία αγὰπι δοάϊαπ)ὶ νΥυἱί ἃ. ὦ ᾿ 

ν. 111ὅ. τοξότης οἵ, ν. ὅϑ86. -- τηρεῖν εἸ᾽ρεπᾶο ἰᾳδέο ἔεπι- 

ΡΟΥΘ ταὶ κὐο μάθουν δὸ 16 πὶ δα! ρὶβοῖ. ΟἿ, Βορὴ. Οεὔ, Τυν, 808, 

βίγυπι; αὔραϑβϑϑ8ϑθπ, αὐϊαιθτπο ἴῃ 4υἃ γα ρῥγοργὶᾶ ρΡοβΙΐα - 68. 58- 

εἰ(ίαν! 818. ᾿ δόσαν, 

ν. 1116. ψευδόμαντεις} Αὕᾶ ἱρποπιΐπίθ ΤΥοΐδθ δδθρε' ἐγδΐ 

αἴεοία: ν, 1194. ΕἸΧΘμΡ] ΠῚ πού πὶ ῬΙΟΡ οί Ι πὶ, αἱ οὐπη ΠΕΣ 8 

ἃ Βαοϊᾶο νοὶ Μυβᾶοο τοροί{ἰ8 ἄοτηοβ αἰνϊίαπὶ ααϊγο βοϊεναπέ, πδὶ 

ργό ργδοάϊςεπᾶϊβ γοῦὰ8 ἕαΐανβ ράγνδπιὶ δοσεροιαπί πιεοθάθηι, Βα θῈ 5 

Ατἰβί. Αν. 960 -- 990, Οἵ, ΡΙα(. ἅ6 ΒΕΡΟΡ]. Π, 364. 6.: ἀγύρται 

δὲ χαὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες. Θυἱ ἀϊοῖ ϑ8οϊευαπέ χρή- 

. Θμολογοι. ῬΗΝ ον 

ν. 1117. προὐμόσας}] ὕὉἱ ἀπίοα (ν. 1108,) (οϑύϊ πιο πη, 

πὰπο ἰυγοϊυγαηᾶο πος ἤγπιδίωπι ἀοβίεναί, Ουΐι8. γοὶ πυ}]1ὰ οί τᾶ- 

{ἴο., πἰϑὶ πὶ ἱπάϊρηδίίοπα, αυοᾶ πιουϊίαπιὶ ἤάεπὶ 0 εγδΐ δἄορία. --- 

προὐμόσας, αὐίοαυδπι {0 ματα ἀϊοαπι, Τοβίϊηιοπίαμι ἰαγεϊ τα πᾶ 

Πγῃιαίυπι Ρὶ ἢ ἃ. ΟἹ]. ΨΊ, 20. ; 

ν. 1118. λόγῳ, ἴπ οδίΐϊοπο πῖθᾶ, υἱ δρρᾶγοί οχ οταίϊοπδ 

π|6ἃ. 4 ἀμ ὁ 

Μ΄. 1119 --τ 1122, Τυβίυγδηᾶαπι Α1Π}1 ἰαναῦὶί; δαηιϊ ταί πόπι 

(ἰν οοποοάο, «αυρὰ ίυ, αυαθ ἔγδηβ8 πιᾶΐθ υἰχίδίϊ, ἂς δΙίετια ὐϑὲ 

οπἶἷα σὐρηϊία θᾶ Ὲν οἱ γοἴο 18, 

ν. 1119, Θιυΐὰ οφ, συοίὶ ἴυτοπι ἐ Νοηισ ποϑίσγατῃ ΡΟΥ ΟἾΠΠ ΠΊ 

ποηε ἕυδηι οαϊαιεϊ αἴθ μος οχροϊοί, --α παγέντας δὅρχους ἘΠὰ τ΄ 



ΙΝ ΔΕΟΠΥΜΙ ΑΟΑΜΙΜΝΟΝΙΩΝ, 2} 

1ν»}. Αυ], 895, γεννκέως γοϑρίοἱἐ τοὶ βαπο( (αίθηι οἷ πιδίθϑ δέοι, 

πῆγμα, ἰὰ φυοὰ οὐπίν ταὶ, 

ΟΝ, 1120, παιεώνιονν βαϊμίαγο, σοηϑίγ {1006 ἔχη οἴ πὰ ΘΙ δ 

δο, αυοὰ ὕρχῳ πρροβίίπὶ οδέ, 4φυΐα οαΐθη8 γοβρίοἱἐ ὥρχον, φυδίο- 

πὺ Ἰεὶς πῆγμα Βενοίουγ, Οορίίαιίο πδθο ὁπ; αὐϊάπναιη ουΐψυαδαπὶ β8-- 

Ἰυζ5. σου σοὲ εχ οο, φυρὰ δαυΐϊάθηι πὸ δηρυϑίο ἰαγιβίαγαμὰϊ νἱι- 

οὐ]ὸ οὐπίγι ὅτ ᾧ 

Ν. 1121. Πίνογβα ᾿ησυα οἱ ἀϊαϊθοίο ἀἰβρασαηίαν {πὶ ΓΡΘ8Β 

Οταθοδὸ, νεϊὰς ΤΡ Ουἂ8 ἃ Αὐρὶβ (ΤΕ εν, 110... αυαηαυδιὴ σΟΙ ἢ 19 

δαποβοϊίυγ οὐ οοἰὰΣ αὐπθοα Πρ (ΤΙ ε». 12). μι Οταθοὶ ἃ 

νατνατῖβ (Ξυρμὶ.. 912). -- πόλεν ἀϊείυμν ἀθ Αὐρὶβ ἔαιΐβᾳιθ τεραπι 

Ατρίνογιαπι, Ασουβαίί νὰ ἀλλ, πύλεν μοιάςί ἃ λέγουσαν, ϑοῖϊεί ᾳυΐ- 

ἄδην ἧμπ ἰδ] σοπείγποίΐοθ νοῦ ο λέγειν δά ἀὲ δὐνουυίαπι; 8. γ6 γῸ 

Υἱβ ''ος ἴοοο ἐμοβί ἔπ ἰϊβ 486 βοαυμμίατ ὥςπερ εἰ παρεσιάτεις. 

ν. 1128 -- 1184. ΟΔὺᾶ Ἀρο !ΐηθ τα 8 θὰ Πυ8 Βυβοορὶ, Δηΐρα 

Ρ 8 ἴρς φτοπίοτὶ νείαθαί. 6 -- Νυμι νὰ] ἀοὶ ἀοβίἀοιϊ πὶ 

ἐοποϊία 8} 586 δηΐ ΗἾπεϊΐ5 πῃ θοηδ ἔούέαηδ ἀπυβχααΐβᾳιο ἀ6]1- 

οἰϊβ ἰυταίυτ, το  Ορόγαμι πὶ ἀδυαΐς ἀπιδη 158} 1Π 9.“ τὰ Απ ΥΓΘηὶ 

οὔπ 6 μαυυΐδίϊ ἐ -- οαυοὰ αυππὶ ΡΓΟμ βίβ586 πη), [,οΧίαη 46- 

οορὶ. ““ -- Θυυμ ἰαπὶ ἰπβίγαοία 68868 διίθ' ἀϊνίπα ;Σ --τ, [ἀπ οἷ- 

τἰθὺβ πιᾶῖα οἵα ργδοάϊΐχ ού'8ηι. ἢ’ -΄' ΝΟΌΠΠ6 ἔππὶ ἔθ ἀἄδηιο αἴξεσί 

Ιοχίαςρ ἱταΐ --- ω Νειηϊηὶ αὐϊάαιδᾶπι ρου βαδά θ δ πηι, αἵ 1 Ε}} 15. πὶ ἰιΐ 

᾿Πρϑκοί δι τηϑθὰ. “9 --- ΝΟ ΪΒ βᾶη8 πὰπο εἃ Ψαίϊοἰμδεὶ νι ἀθυῖβ, 486 

ἤάδην πιουθδῃΐ. 

Υν 1128. τέλος, τιυπὰβ,) νἱίδθ οἴβοίαπι, ποροίϊαπι. --τ μάν- 

«τις “4. 1196. ! ) 

ν. 1124. προτοῦ εε((.} Απίεα αὐυσπι, νἱ (ἃ τοῖμὶ ἔγα θη ἄαπι δέ 

ἱπίου θη 65 πίη 0 ΠΊΟΓΘ νἱνοηάαπι εββοΐ, Υἢ ΡΠ 60 μπδοχέ γ6- 

ἴαυᾶτ Ἰοφυὶ ἄἀθ δίιοῦθ, βδδι, ἄθιβ ἰπ 116 σθῃοορὶΐ, ουϊ πὴ βα(ἰ8ἔα - 

οἴυτ δ πηι 6856 ΡΥ Θἢ ΒΟΥ ΔΩ Σ ΠΌΠΟ, 4απηὶ σοι δ 16 Ἰηδηδδξ το Ὑ8, ΕἾΝ: 

ΔΙῚ 5. ΟὟΓΟ ΠΙΟΓΟΒ δέ βϑηΐδεηί188 ΠΟΙ  ΠΠῚ..,. 1 }] ουγῸ Βα ΟΓΘΠΙ, 

᾿ Βεὰ ἄϊδογίε πῤδ αν 114 πᾶύγᾶρο, ὃ ἤδαπι πΐπιΐ σο ἤθη, ϑΒα(ἷ5 

οὐ Ραίεέ Τιοΐάηο08 ἰΐάδο ἤάθηι δργορανββα 8 Οδβεδηᾶτα, αυΐ8 

᾿ς ποβοίϊορδηξ, τᾶθ δοσορίββοί δγέαπι, 4πὰπὶ 1114 σοηδαδίυίη οι ἀεὶ 

ἀἰββί πη υ]δι οί. (Ὁθίογαι ορίϊπιϑ ἰἶὸ νδύβο8 ρυϊογει δχοὶρὶί : ορίϊπια 

μὰς ἰβ αυἱ δΒοαιυϊίαν, Βθθ δηΐηὶ πιθηιΐηΐϊΐ Οαββαπᾶγα ἀγέθπι βἱ θὲ 

᾿ΒΟΝ σοηίρῖββα εἶϑὶ ριορίον δηιούθηι ἀδὶ; ἰΐίδαιια βίδίϊ πὶ ροβέ πι6η- 

β ΑΘβολν}. Τγαρ. Μο]. 1. Ρ. 1. 10 
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{(Ἰοπθὴ δοδορίς ἃ ΑΡΟΙΠπ6 πὰ που 8 τοπιονοΐ νοβίϊρία ρυᾶονθ απ86 

τομδηβοιδηΐί ἰπ ΔΏΪΠ10., ΡΙΟΠίοηαο δἃπίοα, βοὰ ποὴ διηρὶ 8. Β6Β6. 

ΕὐἸ δ βε6. δ᾽ἰᾳυϊὰ μαᾶάονῖ. Ηδς νογῸ βεηίθη(α πο ἱπίουροβίία ἰθηι6- 

τἰίαί5 δ᾽ αυϊὰ ᾿ηϑδβοέ ἴῃ ἱηίεγγοσδίϊοπα πον: αυομΐδηι δὰ ὑγἰπιᾶ 

β'β πα πὶ αἰϊᾳαοά ἈΠΟ. 5.9 4ἀθπηὶ ἔονεγαΐί ἄδθα8, Ἂχῃϊυοίαγ. Νᾶπι οἰβὲ 

βἰπδ δηϊοα δύΐίθηι ΡῈ 6]115 {τ αθγ 6 ποῖ Βοϊθαΐ ΑρΟ]ο: ροίεϑί απο π 

Βος ἔδοουθ: πιϑᾷὰθ σοποϊηϊί 06 ουπὶ Το σἴοσα Ομ ον πιοπίθ, βία αθ 6 

υϊδαυδηὶ ἀ6 αἰϊβ, οὐΐὰξ ποῖ οοιίς δἀεβέ γαΐίΐϊο. Νοῖ οἴεηϊιέ ἐπ- 

(εγργείεβ Ποσα πὶ ΨΟΥΓΒΌΌΠ, ΟΥ̓, δέ ΟΠ 5815 ρευβροχϑιυ πὲ, ἀἀδπὶ 

δρτερῖθ οοπβίϊαίυϑ εἰί, Οἴεοπαϊί 608 Ἰοσιβ, 40 Ροϑίίαϑ εϑέ νυ. 

1120., 6 αὐυοὸ δβίαί! πὶ αἰ σΘ Πα Π|. 

ν. 1125. Ναὰπι ἀεοβίἀεογΐο οσογιορίι 5 οὐδί 1116 αὖ ἃπι- 

νἱβ ἄδθυϑ7 αὐδηιν18 αἰνίπα υϑὰ5 ρΡοίδηία ἀϊν᾽ποαὰα ποποτοΐ Ψὶ- 

65 δοο ἀϊοία 6886 ἐπ ῃοποῦοπὶ Οαβϑαμᾶνδθ, Ναπι ἔαπι ΡοίοΠ5 οὐδέ 

υ8 νϑπαβίαϑ, υἵ ν6] ἄθαπι νἱποονεί ξΣ [Ιίααυθς, εοἰδὶ ἀΐβογίῖβ νυ Ὁ 8 

ΟΠ σοΟπΙΘπηοταία οί ΡῈ 6 118, Οπἶἷα, αὰᾶ6 πῃ ΠΟ. ΨΘΙΒΙ ἀἰοία 

Βαηΐ, ἱπ 60 νϑιβδηίυυ, υἵ οἴὰ8 ναῃαδίαί 8 νὶπὶ οἵ ρμοίθιεῖδηι ΘΧ]Ιΐ-- 

ὑυεδηί, 

ΝΟ 1126. Θυδπιᾶϊα οπΐπὶ θη Δ] 4αἷβ υὐϊίαν Γογίυπϑ, οπιπῖδα 

᾿ἀναίαν ἀο6] 118. τη8ρ 15 δἰΐδπι 4αδπὶ ααοᾶ ἑαξίαμι εβέ. ἀβούνειν τι0]- 

{π{π| εἰ ἀκα! δίθ {ἰγδοίαυθ, ἀ6]10 115 ᾿ανανα οἵ δἰθ "]ἶ6, Πα ν, 851: 

γυναικὸς ἐν τρόποις ἁβρύνειν, τα  ! {6ν οἱ υ]αηᾶς (γαοίαγο αἱ πια]6- 

γα. Ῥαίεί διὸ {τδοίαί πο πὶ μοβίίαιη 6556 ἰπ θ]απάϊί6 εἰ ἀε]- 

οἰΐβ: δίαια 58(18 ποίυπι 6ϑί ἰμδῖν ἢ 685 ΡαΘΙΠατα αὶ ἀ δ! ἰοἶδ8 ΡοΒβὶίαΒ 6886 

ἴπ ΔΙΊΟΓΟ, 40 νἱἷν ΔΙ|14 18 δι ἡ ἀεαϊίυ5β Βἐ: θα 6. ΠηδΙῈΒ 6586 μοίεϑί 

δαυάίαπι, αὐοἃ ὉΧ ὰς Τ6 Ρογοϊμίίαν, 4υδπὶ εἰ ἀδυηὶ φαοιηρίδηι 

οἰιαίοτεπι βυπί δἀἄορίαθ. Ηδδθο οβί σοπιπη 8 απ αυ (18 μοτοϊοδς 

Βειίομεϊα, ἰπ ΘΠΙΟΥΘ, 410 8 ἄ6δ0 δ᾽ΐφιαο σοϊαπίαν, Βομοτ πὶ Ρυ6}114- 

ΣυΠπιὶ 6886 ρμοβίίυη. Οἵ, ΡῬίη ἃ, Νεδ. Χ, 10. Πίαᾳὰς6 ἄς Οαδϑδπᾶγα 

ἀἰοίυβ εϑὲ ἶς νϑῦβυθ, υσπὶ (ὰ Ρμυδοπάϊ αἰϊᾳυϊὰ οὐἱρίμ! δὐ(5. ἴὰδς 

ΒΌΡΘΒ56 βρη ῆοαδ., ΡΓΟΡΆ}}}} 6 ταὶ νἱἀδίων νοι υδία! 5 ἔὰδ6 ἀσϑί ευῖο 

οαμρίαμι ἔυ986 6ΘΠ|,) 406 ΗῚ {ᾳ. αΥὐἰϊ8 αὐοίυτομι αἱοΐδ. ΑΡοΠΐμοπι., 

ϑαπιπια δηΐ οὐδέ ἔυᾶ [6] 1ο1}{85. υἱ ΠΙΠΙαα γΐαιιΐ τορῖθ μοίθη  5β᾽ πὶ 

εἴ ορυ]οη 581 η}} : {8118 ἄἀσηι ἤοτγεί ἔθ] οὐ 88.) πἰπηΐᾶ σοί ΓΘ Βο] ἐπί 

που τη υΒ σαυᾶϊα, ἀυογαηι μῸς δέ δχθιραπι. -- Θυυᾶ αὐὰπι 

ποη ΡΘΙΒροχουΐϊηέ ᾿η ογργθίοβ, αὐ δὰ ΑΡΟΠ 6 πὶ πὸ ΨΘΥΒΊΓΗΙ Γ- 

(υ]ογαμέ εε νόοσοπὶ ἁβρύνεσθαι ἄθ ϑυρεγθίοι ο εχρ] σαοταπέ, ἴατο 
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ΟἸ σοπίοηδονε Δθ] νον ονο πθ. ἃ πον. οὐονῖ, αυοὰ ὧδ βυρου) 

ἀΔοὶ ἀϊεσαι: ἰταχτθ πενίαν σαν νου οὐ ἑοον. ἢ ἁβρύνεται τιλέον 

ονοῦτὶ οββοί ἀὸ ρυάοντο Οαββαννάνδο ἰσ οΐση, πθαο ἄδ αἰπεΐα Βι ρ 6 7- 

υἱα., 5Βοὰ ἄσ πἰμιΐα πιοἹ τ ἀϊοία πη. Ὑ 65 θ. ΟΡῺ8. 6586. "δ πλι- 

ἐδιϊοπο; αἰχαΐ ἰκν ἰρβαᾶ οα οχρ ϊοαιίοιιο οϑί, αὐοδ π0}) ροββίέ πθὴ 

ἀϊδριϊοονο Οὐἱαδηνοῦί οδί αθο ἀσοίτ ἃ 7. ἀυδ 6 νἱν βία! η ρα οεΘὴι 

ἐυὰϊοαί 6556 αἰ πιΐαπν τ οἱ ἴοι ὁ 

ν. 1121. παλκιοτῆὴς, αὶ ἰπίομίο δηΐο τοὶ ουΐρίδπι ορο- 

γᾶ πᾶταί. ΟἿΝ ΟΡ ὶ. ΡΠ, 481. )6 Ἰυείαμίο ἄνοιαν ῖο θγόιη. 

920, - παλαισμα δι Ἰασίαιῖο, 5.ὁ μ᾿. Θεά, Τ γε, 819. -- πιεῖν 

χάριεν, αἱ πνεῖν μένος Εὰπ). 840. ΟΡ". ΚΕ]. 610. τροπαΐέαν φρε- 

νὸς Αρ. 198. “ρη ἰν. 880. ; 

ν. 1128, τέκνων ἔργον, αἱ ἔργα ἐἱφροδίτης. Οἵ, Βυρρ!]. 1038, 

ἔργα γάμοιο Η οἵ, ἢ]. ν΄. 429, --- νόμῳ αἱ ᾿π08 6ϑί. 

Α΄, 1182. ἔγδυβ. ατὰ ἄσθαι Δοςερὶΐί Οαββαμᾶγα, ᾿δυΔ Δυθὶα 

ἷυκ τἀ οθαίαν οἰοτο, ἀπο 14 ρου δίνη ἃ ἄοο δοεθροι δί γαίῃ 

πὸπ τεϊαίανα, ὅδ] 6 Β0Θ] 8 ΟὐΥ οἰ ροΥἸοῖθ πὶ ἰμἴοτγέ, ααοᾶ ἰικεο, 

Ροβίαυδπι οὐπ ἄδοὸ σοποαθι διαί δἰυβαθ ματα ΠῚ σομοαρογδαΐ ΒΘΠ16Η, 

οἴαπι Αἰ νίτο πιογοῖν σοβδὶί : Ρ ἃ. ἤψαν, 111, 12 δΒᾳ4.- 

ν. 1138. Εἰάοῃι σαβεαμγδθ ἀδὰ5 βιιβίυϊονδί, ποῦς δᾶπὶ γ8- 

ουροτανο ρΡοίοναί 'ᾶθὸ. 4ΐα μπάογα ἑὁοοισοθδίυν, ἢ ΟΠ δ ΕΘΗ 

Ραϊδτι πδτγανεί, ᾿ΐδαυα ἰμβᾶμδο εἴ (υγυδίδς πηθι τ οββὸ νἱ Πουαίαν, 

πὶ δἰίοα ἐοτο. Ναμπε τότο, ἀαππ εἴ ναϊϊεἰπαί ον θ ἄς ἔδοϊο 

Αἰτεὶ ἄδηυο δυᾶὶν βεεί, δέ διί15 ἔθηΐίθπη δ] τα ἐδ! β4 6, 486 νδίοπι 

Ρτγοββὶί, ἀοϊοείβαυς εἰ ἔδενουῦῖβ, απ πὶ ἴῃ δηΐπιο δἷιβ σοηϑροχογδαΐ, 

ταί οποπὶ σοῃιροιϊββεί, Ὁπιημθῆὶ δἰ οἰ οΥ8 ἤΠάδπι εοποραϊί, ἰὰ αυοᾶ 

πῃ βεφαεηίῖ νεῦϑὰ ἀεδοϊγδίων. Ἁ 

ν. 118 --- 1162. Ψἱάοο βρεείτα πιδοΐδίογαηι ᾿ἰοτόταπι {---Ξ 1143}. 

Θυΐνὰβ υἱ ἱο ποῖ ρμᾶτδαΐ ᾿π5ἱ ἀἰδίου Βα ΠΥ ἢ ἀ  " ἄς Τεοῖαο ἀευο]] ίοτο, 

᾿α4πθπὶ ἀεεερὶξ πιὰ] λον, Ἰαοίἴὰ ἄς τεὰϊία βἰ πιυ]αία ( -- 1159). ἢδες, 

Εἶνε εγὔεῦδϑ εἶν ποῖ ογθῦδϑ, πιοὸχ ἀρρᾶτγουυπέ (-- -1162). 

ΤΊ, 1185 --- 1143, ῶθ, ἄρηπὸο τ6 ϑβυδβείίαί ταί οἰ πα! οηἶ5 14- 

νοτ. Υἱἀεεϊβης ἱπίαμπίοβ, Ἃαἱ ἀοάϊθβΒ ἱπβίάθηξ, βοπιηΐ ἱπιδοίηα πὶ 

ἱπβίαυ 5 Οἱ οδεβὶ 8 εὐρηδίϊβ, σαγ θη ἱρβογαπι σοηθξᾶπι π᾿ πιᾶ- 

δι 5 ἰόπεπί εἔ νίβοθυα, 45 νεβεουδίιν μδίου, 

' ν, 1186. ὀρϑομωντεία ΟΡΡοβιίβ ψευδομαντείᾳ εἴ, ν. 1110. 

ν, 1181. φροέμια; ἱιιδαίμει,, φᾶς οαγηνΐα νδίβ ργονοσδπέ, 

10" 
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νά δᾶ ν. 81. --- ἐφήμεος νοχΧ 8)» Ομ ηἶθι8 ἐμίεγρσ οί θυ τοὶ θοία, 

ἀυνία βΒαμθ αποίον ας ἔα]α., αμμεπ ἔογίαββθ πῦρ Βροσποιᾶδ, βὶ 

αυϊάεπι ἐπ δα ἰμθββα μοίεβί ΒΘηΒ18 Ἰϑηἀδηαϊ οἵ βυβοιίαπαϊ; τη 8Π- " 

ἄαμπέ δηΐμὶ ἐπι αρῖθ8 186 σαῃίαπι Οδεβᾶμῦγδθ. Τυΐὰ δδάδι εϑέ νο- 

εἶ ταῦϊχ, ᾳυθβα νοραῦυὶ ἐφημοσύνη 5.0»). ΡἈΠ. 2184. Ρὲμ ἃ, 

Ῥγίμ. ΥἹ, 20, ᾳφυοά ἀεβίσιδί τπϑηδαίαπι: ἵρβᾶαυθ νοῸΧχ ἐφήμιος αἱ- 

ἴοτα ἴονπια νοοαυυ] ἐφήμων, ἃ 4ὰοὸ ἀεογϊναίαπι 6556 ρϑίεέ ἐφημιοσύ-- 

φην. ΑΙοαυ} ρμεουνδύθ ἐφύμνεος, δεοίμθηβ, δὺ ἐφυμνεῖν ΟἹ", 38, 

Εμπι. 902, Ρεῖβ. 393. -- στροβεῖν, θορυβεῖν. Ἡ Θϑγ6}», ΟΕ. 203, 

1052, 

ν. 1189. δίμο ἀϊοέυπι ὀνειράτων ἀλίγκιοε μορφαῖσε Ῥτοπι. 449. 

ν. 1140. ὡςπερεί, ᾳυδβὶ, μαγΐίεν δίφαο: αἱ ν. 1387: ὥςπερελ 

βοτοῦ μόρον. ΟἸιοεμ]ι. Τῦϑ:; ὥὡςπερεὶ βοιόν. Αὲ δος Ἰοεὸ ποι 

βιὰ. ρτοίθι πα διαί; ποαὰθ δηΐ σα δηίυΓ ρυονὶΐ φυδϑὶ 8 

οορηδίΐθ, δβεὰ τονεσὰ ἃ σορῃδέϊθ, θυ Ἰριίαχ βῖυ νὰ ΝΜ. ὡςπερείξ 

Τδεοοηί ἱπέογριείοβ, Ηθ9 ἰΐία 586 ᾿ιανθεί, αυπὶ ὡςπερεί τὸ βὶβι ἰΠοοέ 

ΑἸίεγὶ ἰάθη ᾳυοᾶ ΔΙ: δου 856., ΔΡ αἱίεγο ἑάδῃηι αυοὰ 8} αἰίενο 

ζαδείυμ..) Δ} Ἰὰες ἀϊοίο ἰπ βρη ποδί: Ομ ἐπὶ εἶα, φυοὰ αἰίεγαμα 

ἀεοοί; νεϊαξς ὡςπερεὲ βοτόν, υἱ νεβίϊαην ἀεοοί ; ὦ, β, μόρον, πιογίθ, 

υας ὑεβίϊδιη. ἄδοεί; ΚΘ ΡἈ. Θεᾶ. Τγι. 2604: ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ τάδ᾽, ὡς- 

σιερεὶ τοὐμοῦ πατρὸς ὑπερμαχοῦμαι; ἀυοταπὶ βεδίϊα δαιΐάθηι 1,11 

οδυβδμι ἴῃ 8 ἀοίεπάδηι, αυδημδᾶηιοάιπι ρμαίγουι ἀεξεμάενιε ἀθοθί.. 

Ἰίδαυς Ἰιος ποβίγο ἴοοο: ᾿ἰραγὶ εδθβῖ, ὃ ἃ σορηδίβ οδϑᾶϊ ἀεεεέ, 

δοευ ἐβδίμα ἰγοηΐᾶ: αὐυοηΐδηι ἤμ6 6 πιᾶχίπιθ πεοίαγϊα δϑί δαδᾶεβ. 

ῬΓΟΥΒιΒ οδᾶσπι σαίΐομα ἄϊοίαπι οδέ ὥςπερ οὖν φονολιβεῖ τύχᾳ, αὐ 

ἀεςεί βίδία μα βδηραϊ ποϊεπίαπι, ν. 1349, Αἀεβέ διΐδι δὲ γονθγᾶ δὶς 

βίαίυ5. ς 

ν. 1141. οἱκείας βορᾶς, εἰθυνὰ αυθπὶ ἰρβὶ β18 Θαγη6 ρΓ86- 

Βυδγυμέ, Ηδ8 παιγαΐία ν. 1594 κι. | , 

ν. 1142. γέμος, φυϊδᾳυϊὰ ἐπρ]οέ, ἰᾶεπιὶ ᾳυαοᾶ γόμος ϑρρ]. 444. 

ν. 1140, πρέπου σ᾽ ἔχοντες, ἰθμδηίοβϑ δρρανομέ, (φηθηΐ 

ἑία αἵ οὨπῖθυ5 μΡδίοδί, ͵ ὶ 

ν. 1144 -- 1101, Ηαυΐὰ8. τοὶ υἱζοπδπι πιο] 60 αυΐϊάαμι 

ἐν ! 8, 4αἱ ἀοπιαπι οσσαραηϑ ἐπ οἷυ Ἰϑοίο νογϑαυδίαι,, τοάθαμίὶ 

ἀοπιΐηο Π16Ο : 8151] Θηΐπ δεῖνα. Νανίμηι ἱπι ρου δίοῦ αἱ Τεοΐᾶπι ἃ6- 

βίτυ Χὶί, ἱβηονδέ σομ 9111 μογηϊοίοδα ἐμρχουᾶθ ὁδιὶϑ "]αηϊθ αϑδ8 

νου" 8. 
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ΟΥ, 1144, Νυπο Ρῥυΐο ἀοβίρηδίαν Αδρί δά! 5. οἴσϑαθο σαπὶ Γ6- 

ἴημα σοι πιΐβϑα πὶ παι! οὐατα, αὐυοὰ δοῖα οοσπονὶ ναΐοϑ, γοϊῖααὶ 

ποπηἶδὶ βυβρί δηΐων, οἵ νἱχ αυΐάοπ,, ρ86 Ροβίοβ Λϑρίβίθυβ 586 ἐδε- 

αΐπ δυεσίονοιι τοίου, 4πὰὸ ὀχβθογαίοπθῖι ραί5. ΤΊ δ 8. ταίαπι [6- 

σεν (1516, 1019, 1520), ἴρβο φισάιὰθ 1880. ΘΧΒΙ]Π 0 ἃὺ Αρδη θη 6 

ΟἸΘΗ 508. Ἱκπανίαπι Αδρίβίν, φαοὰ ποὺ ἴρ86. οδθύθιν ρμογῆσεγθ 811- 

ΒῸ5 5Βἰέ, βαορίαβ ὀχργοῦγαί οἰογυβ (1528. Οἵ, Ποὼ. Θά. Π|. 210: 

ἀνάλκιδος «ἡἱγίοϑοιο). Ῥτορίονοα ἀϊοΐίυν λέων ἄναλκις οἱ ρμοβίοα 

Ἰυρὺὰξ δἀυϊίοσ, ροπογοβὶ θη ἶβ οἰ ἀθϑίϊ 8 δἀνροιβαυΐαβ ν. 1180, 

Ψ. 1146. οἰκουρός ν. 141. 

ν. 1141, ἐμῷ νὶ ᾳυδάαπι ἰμπ ἅπ6 ρΡοβίίαπι: πὰης τη ἰΐ οἰΐδην 

ἀοπιΐαυα ἀριιοβοθπᾶμβ εβὲ Οἵ. ν. 14. --- φέρειν γὰ ὁ χρὴ οεοἰξ, Τηδὶρηὶ 

αὐίο {γι βεϊ (ἰατὰ δὲ ἱπᾶϊσηαίοπ θη Οαββαηῖγαδθ ἂθ βοτίθ βὺυ8 "ἷσς αυο- 

408 εἰρπίπεδέ ροεΐα, βοὰ ᾿ονϊίευ, ἡπΐα γαη δὶς 1116 βϑιιβὰθ πῃ ἰρβ8 

γαΐε πᾶῦπο 81}}8 Τοῦ Οσουρᾶία. Βίπι γαΐίΐο τοαάϊΐυν", ΟΌΤΓ οδΓ8 

εἷξ σαββαπᾶναθ Αραπιθἠηποιΐν ἰοτέαμδ: ἀφοεί θη ΐηι ΒΟΥ 5 ἢ ΟΠΙΠΐ 

τ οὐΐαθπιρογατο ἄἀοπιΐμο εἰσβηιθ νοϊυπίβίεπι ργόυατγθ: ἰΐδαας ἱπ 1ὰ- 

ἴα οἕ σαυᾶϊο οὐπὶ 60 οοπβοπίϊγο, Οἵ, ΟἸἸο 6}. 1ὅ 544. 

Ψ. 1150. δερίοϊς Οδββαπᾶγα Ὀϊαπάσπι Οἱ ν(δοπιθβίγδθ ογαίϊο.- 

πθῶ, οαΐ ἧρθα ἱπέεγογαέ ν. 787 βαᾳ. --- φαιδρόνους, ἰδείο δηΐ- 

απο, υἱ φαιδούνειν ΘΧὨΪγατα ν. 1048. 

ν. 1151. τεύξεται. ϑΒυθίθοίυπι ἰὰς ταρείεπάσπι εβέ μισητὴ 

χύων 6 ρμγαθοράδηζ νὰ γλῶσσα μισητῆς κυνός. Τίπρυα εδἰΐπὶ πΠῸπ 

Ρδγανεγαΐί πιῶ] πὶ, δβεὰ δ΄β οἰδπάεβίϊηα: ᾿ἰησυδ ργορίθιθα ἀδβίρδς. 

ΟἸ γί δ ο πὶ οδίγαπι, υἷα. υδἱ οαπὶ ΑΒ θη 6. σΟην ΘΗ, μᾶς μηδ χίι8 

δὰ οϑβί. 

ν. 1152 -ὀ 1159. Ταὶΐα δὐάδεί: πιο νἱγὰπι οσεϊάϊ, θ0υὸο- 

πδπὶ ἰυβίο ποπιΐηθ δδπὶ δε δα δην τ᾽ απ 6. ἀπ ἢ Βα Θ πᾶπι., Ψοΐ 

ΒΟΥ δὴ πϑδαίαγὨϊ ΡΟΣ ΟΌ 1. ΜῈ] οχβθογδίϊοη πὶ ἀοπιδβίϊοα τα ΤᾺΣ 

δεΐπι πιοπίθ ἐχβυϊζίαυαί δυδαοϊδδίιηα αυδδὶ ν]ἱοίοχίδια αὐερία; βίην» 

184}5 ἰδϑ({18πὶ ἂς τεάϊίῃ. 

ΠΥ ον τἐ σΒοορῃ. 418: τί δ᾽ ἂν εἰπόντες τύχοιμεν; --- δά-- 

χκος ν. 156, -- δυςφιλὴς, ἰηνίβαθ ν. 1551, 50]. Θεά, 60]. 1258, 

νἱᾶεβ δοογυᾶπιὶ σαββαμᾶνδα ἦτ ΟἸ γ(δϑηηδβίγδμη ἴγᾶπι ; ἄσπι ματαΐ ἀϊ- 

᾿ς σομᾶδ οοπνίοῖα, ἴαπι δχοῖαϊί ὑπ η}. 

ν. 1154. ἀμφέσβαινα, εἶδος ὄφεως μαχροχέφαλον, ἰσόπεχυ, τὴν 

οὐρὰν κολοβὴν ἔχον καὺ ταῦτα πολλάκις τὴν πορεέαν ποιουμένη, ὥςτε τι- 
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»-ῶ γὰς ἀμφιςβητεῖν μὴ δύο κεφαλὰς ἔχη. ἘΓγ πα, Μ, [(ἃ μύραινα ἢ 

ἔχιδνα ἀϊοϊυν ΟἸ γἱαδηνποβίγα Οἢν. 994, Β 1... οβ σπδίαν μας ΒΗ} }- 

τἀ 9. δαιμονία ; αυἷα πο Ασδιμοιημοῆΐ πὰπὺ Αορίβίμο ἀραϊί8 

εγδί, ΡῬαυίο οδἰΐαιη ἱπ Βον Πᾶς ππϑητίοης ἄς Δαρ]ϊοὶ δὰ ἔογπια οορὶ- 

(αν᾽5586 μοδίδη). Ομη ἑν μη 4188 ΡΙοΐογ τ αν σοπ- 

ηἷ5. εϑί πδίυνα ρου πἰοίοβα; ἰογ ἷδ6 ταί ργαθίου δπο ρμοβίία εδέ ἰπ 

ἰρβίαβ οαϑαΐϊβ πδίωνα : θα 6 ̓ Υ 0, Ὸ5. μαΐο βίο γδίΐοπο ἔρβα ΟἸγίδο- 

65. Γ88 ΒΟΕΙΟΓὰ βρεοίαμία δῖα οἵ ἀπαθὶ οαβὰ ΠΟΙ] ΟΙμοΓδίαΒ 6556 

ΡΙΌΡ8}}}16 ν᾽ ἀοδίμς, 

ν. 1100 58β. δου μητέρα, πτιαίγεπι οτοῖ, πιδίγεπι πίον ΐβ,. 

4π886. ΘΘηᾺ168 ΠΙΟΙ ΒΒ σαυβᾶ ἴυϊί, ἅδης ποπ Ὧδ ἄθο, δΒεᾶ ἄς πιοτία 

ἀἰείαπι, υὐ ν. 6256, ΝΙΝ ρμυΐίο πᾶθο πον ἀοβίρηδιθ βἰ πα υὐδέθπε,. 

Βε1 εὐϊοεία 6886. δ ἐχουύμαμάδηι ἱπιαρίμ θη ΒΟ} 6, Οὐδ. τοὶ 

δἰ ΠΠὶ εδί πῃ ἀϑγηδοίο, -- Οοίογαπι 404 οαπὶ μας ἀἰοίθπ8 ἐοη- 

ἴδναμε ποβίγαν 69 Τ᾽ οι [618 Οτοϑϑηπια 6 Υ νεῖ Απρίοναμα {ἢ 6 

ἀθν.1}8 ἀδηὶ:; Βουύαηι αἀἰνθιϑ8 δδί γατ0., αυΐα ἰπ ΑΘΒο υ]οα 0 ἢ ἀθ. 

ὅδο ἰηΐενο, 86 ἂς 'μβ8 πο ον! αίυτ. Οτοὶ πηδίον πϑπιϊεΐ Θγαθτι 

σοΥ ἢ αἵ πιοηδίτιιπι δρρᾶγενοί, --- ἄσπονδόν τ᾽ ἀρὰν φίλοις 

πνέουσαν: πονὰ οἱ ἃ ρμιδοοοήθηί 5 ἄϊνοιβα μἷ8 νει ΐβ ΟἸγίδο- 

ὨμΘΒίγαθ ἀρρε!!]αίΐο οομεἰπϑίυυ. Ιοἱίας υὰν βουῖο νεῖ βογιὶ 

ΡΟ586, δβδὶ οὐἱϊ [(ὰ μ]ασοαίΐ, οομοοᾶο, υἱἵ 81}}0}1 γί γ 5 νοσδίυν Ηε6- 

Ιεπμα: πε ἀρὰν ϑυΓο!. ἄσπονδον διυίοθι ἀρὰν γϑεί ββῖπιθ, ᾿. 6,. 

Δ ὉΠ Πα ἴθ π 6 μ᾽ α θῶ: νυ]ρο δηΐπ μ] οαυ 65. ρμυΐα δίατ. 9) 6- 

πἶάα6 φίλοις ἀσποηάαμι 68, αίᾳφυ 8 ουΐρεπάαην ρτοπιμ 0. ΝΑΕ- 

ΚΙΠΚ. Ἐρτγορία ἀϊβραίαία, Νοη ρμοίοδβί ἀρὰν νοι ᾶεα 8. πνέουσαν, 

4υΐα ΗἾ}}} εβέ πνεῖν ἀράν, πϑᾷιο φυϊδῳθδηι οί ΒΟΥ δπνΐ οἷβ πιϑ]α 

ΒΙεγθ 8, ουΐ ΠῸ Βιυηΐ δηλΐοῖ πθαὰ8 οουπαί!, 56 δρῖ ΟἸγίαοπινε- 

δίνα ἰάθη), υροᾶὰ ἃρὶί Βανί 6 ἀοηιεπίϊοα ὀχβθογαί οι ΡΙοσ δῆ δ, 

οαθάθ οαδάθδιη δϑί υἱίυατἃ. Ῥοβευπί αυϊάοια. ποι α}] 6 οχβθονδίϊοι δ 

ΡΙδσαν ,. θη Ροββαμί ἀοιηθδίϊοαο, -- φίλοι, οσορμαί, αἵ ν, 1140, 

ν. 1168, ἐν μάχης τροπὴ; ἷπ πιοιιοιίο ρανίδα νἱοίογῖδο, 

ΝΟ ΤΠ100ὺ ---  Ἰ1602, Θαογαπι εἰ αὐ ἤν μονβαδῦῖθο,, ρου πο, 

εθί, Ουἱϊά οἱ Σ νομπίοιί αὐᾶθ ᾿ηϑίαπί, Τὰ πιοχ οΟμα μι ἐβογ δίι8 

ΠῚ6 ΨΥ 58 πὶ ναΐθι ἀἶσοβ 1086. ΘΧΡΟΥί5, 

Ν. 1100. ὅμοιον ν. 1320. ἡ αὐ΄ὸῷ δύυρμὶ. 1069, Πετο ἃ. ὙΠ, 80. 

Β1,, τί γάρ; ν. 1064, ' 



; ΙΝ ΛΙΒΟΗΥΠ ΔΟΛΜΙΕΜΝΟΝΕΝ, 211 

Ο. 116], ἐν τάχει ρμογίϊποί δὰ ἐρεῖς, ποπ δὰ παρών, --- πα-ὸ 

ρών, Ργδόβοηβ ΟΧρΟΥία 8, 

ν. 1102. ἀληϑόμαντις, υἱ ὀρϑομαντεία ν, 1136. 

Νν. ᾿1108 -- 1100. ΤΙ οβίϊβ. ρα 8 ὉΠ] χὶ 0 5'η6 ἔρθυγογοι 

εὐ πιοίυβ πὸ οοσσυραίαπι ἰοποί, αυρὰ τόνοι δάἀϊνὶ ἀπδο “4 ἃ πὶ 

βιυπρίοαν αι, Βοιΐααδ ποθὴ ΡοΓΒρί οἷο, 

ν. 1104. φόβος} Μείυαβ, «φυΐῖα ἐμέο] ο (6 βοῖγθ θᾶ, 486 

Ἰαίειέ, δυάϊνὶ (6 ἀϊοοηίθη ἄθ μα] δ Ἔχδοίϊβ οἱ ζυίυγῖϑ.. δχϑοία 

ἀρσῆοβοο, ζαΐανα βυιέ πείθοι δ. 

ν. 1166. ἐκ δρόμου πεσών] ἄθ εγζοῦθ, ἄἀθ οἠιηΐ γ, φυᾶθ 

ἃ ἰυβία να αϑοιγαί. [1ἰαᾳ6 ἔυπιὶ ἂς ἰηπβαηΐα Ργοωι. 8833, ἴα) δ 

εο. ᾳυοὰ δὰ ταπὶ ποὴ ρεγίϊπεΐ Ο, ὅ14, Β ],. 

ν, 1161 --- 111, ,, Αρδιποπιποι δ ἃἷο (6. αἀβθμεοίαγιπι 6886 

ὨΘΟΘΗΙ, “( .--- Βοπὶβ ὑδυγῶ γουθ ίδοοραϑ, Ο πιϊδογᾶ, --- Αἕ μὰ] 

Β8]ὺ8 δαοβί Ἰνυΐς τοὶ, “’ - Νὴ αὐϊάδιη, 5' δήογὶί Γοπ; βοὰ αἰϊηδηι 

π6 εὐεηΐαί! --- οἵα νοία. 11 οδοάθη τηοϊἰαμίαιν. ““ --α Ααποηδπὶ 

ἃ νἷγτο μᾶϑς οαϊαηιϊίαβ ρατδίυγ ὃ --- ΟΥΑΙ βαιθ ἄθηο ἀροεγαν ϑίΐ 

ἃ δοηβὶ ΟΥ̓ΔΟΙΪ πιοὶ. “' --- Ρεγβοϊθη(15 δ ΐπ) γί οπμθπὶ πο ἰηΐοϊ- 

εχ]. --τ γ Βεθ ίδπιθῃ βεὶο ὅτδθοθ Ἰοᾳαὶ. Κ -α Βοίαηξ δος οἰΐαῃι 

ΡῬγίμίοα ογάουϊα, ᾿ημ(6!]Θοίιι απ θὰ. αἰ [ἢ 01118. ᾿ 

ν. 1108. εὔφημον 5αθρίυβ βι]δηζίαπὶ ταβρίοἱέ, Οἵ, ΟΝ. 58]. 

δἰ οί αν σαββαπᾶνδα ἐπιμομὶί ΟἸἸΟΓῸΒ Ρογίουγί ἐυβ. θαι Θηΐηὶ 58- 

εἷπ νουβρίεας 11 Αραπιθμιμοπεε ἀαβίσπαναχίξ ν, 1148. τηϑ] η 46 

εἱ ραγαίυπι ἃ Ὠ]ΐεγο ν. 115], οδϑᾶδπι νυἱγὶ ἃ ᾿Π]1ΟΓ6 ραίγαίαπι ν. 

ΕΙΣ: ΟΠΙΠΕΒ ΒΥΪΟΥῈ8. γϑιονεί οἸοῦΒ δυβρίοίομεβ: π6 αυΐαθδηι 

τηᾶϊα Οπιΐπαίἑ πραὰθ ἀϊοαί ἤδαὰς οορίίεί, Αι γο] σ᾽ οπ θὰ αἰ 1} 

ουγ δὴ πὰ ἀἰβογία Αβαπιοπιποηΐβ ΠΟΠΊΘΏ, τοίου ναΐ68, 

ν. 1109. Ραβδοπὶβ πιϑηίΐο ζχαίϊοπθηὶ χαροίϊ 6 ἴυ580 οἱοτὲ 

υἱεηάσυμη 6556 ὈΘῺΪΒ νου 5 εὐφημεῖν. Ἠογὰμπι οεΐπὶ 505 πομεϊδὶ 

{αμιάϊα Ιοοὰ πὶ Πιαεΐ, ἀρρὸν ἴῃ ἀἰβογιηλῖηθ 68 4υδομρὶδηι νούβαίαγ, 

ἣν 4ὺ δοινδίογ! 8 ΡΟ ΠΝ 8. δὰ ΧΗ τε δάϊιιο βρογαίατ, ΕΑυοᾶ ἀϊποτὶ- 

36} Β[ ἴ τηϑϊυμπι ΨΕγίΪϊ αν θηΐα πὶ, πραὰθ ἃ Ράθομα αὐ δ ἀμν- 

Ρ᾽λυ5 ἐχβρθοίδη 1, θαυ ἔυνδηέ "οπᾶ ψνϑῦνᾶ. 486 ἴδ βροηΐθ 

Ψεγίαπέ ἴπ πυογοὶαβ δυςχελάδους, δυςφήμους. 

ν. 11τῦ., εἰ παρέσται; 80. λόγος, ἰὰ ᾳφιοᾶ ὰ ἀἰχίδίϊ δὶ το- 
νετὰ δάουὶί, ᾿ 

νῸ 11τΆ, τέγος; ἃ φυαομᾶπι νἱτοΐ [περίὰ εϑ8βεΐ ᾳαδεδίίυ; 
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ἨᾺΠΙ ἃ νἷγὸ απορίαπιξ ΟΠοταβ, αυΐ Ομ ταϊθοὶέ οὐαί: ομΐβ (85-- 

δαιάγδ ἐμίθ! ! οί πὶ, πα }]}]ὰ5 ἀυυϊίαΐ νἱταπὶ ἴοτα οσοΐϊξογθπὶ Αρᾶπιθ- " 

ΤΟ Ἶἷ8, Ροββίιπθ τϑπὶ ἐπί υἱδδεῖ ρμοεία., βὶ δυυιαίοιθιι ἀ8 ΤῊ 

γ6 χτηοίδπι ογδαίϊομθ Οδββαιάναθ θα μἰθυἶδθεῖ, 8η ἔογίθ τι] δ ν,. ποα 

νἱν ΟσΟΙΒΌΓΩΒ 65βεί τεσθη, ποᾷάὰθ ἴδηαι) ΟἸγἔβοι θϑίγαθ ΒΟΘΙ 5 

Ροιβρθοίαν ἃ οἷιοῖο. Οὐ δυΐ οἠμπία ἐμ Έ6 } θη βαπὲ δὰ ΠΕ] 

γθύαπὶ ζαΐξαντατα: οἱοοὶί φορία ἰὰ, οὐ αἰ 1} ἐῃ 6] ροπίεαν ἤπραΐξς 

ν΄. 111τῷ. αὖ, ἄεμυο, ᾳυοὰ ρΡίαμθ ποοθββαγίαμι νἱάθίυσ, Εὲὶ 

Αρδιμθηηοηΐβ οδοᾶάθηι οἱ οοοϊδαῦδη, ΟἸ γίδο πα ϑίγδηι βαΐ15 Ρεγβρὶ- 

οὔθ οἵ τη α]{18 νου 8 (πὰ ν. 1149 --- 1159) ἀοδβίρμανογαί σαββδη- 

ἄνα. Πα ἀθ Αρϑιθημοπθ μοι ἰμί6! ]οχὶΐ ομοτυβ; μο6 ΟἸγίϑεπιπο- 

βίναςθ ἴδεϊ μι. οἰΐδιη ποι ἰῃ(6]} 5117. ἀἄδη 0. 86 1 ΓΔ}. 

ν. 11τὸ. Ἕλλην γὴ Ἐπτ. [μ]νι. Τὺν, 841; πατρίς ἱ". 498, 

σεολὴ Ιἴονᾶς]. 130. αἰΐα. ΝΥ Εὶ 1,1.. πόλις 1μ].. ΑὉ]. θὅ. ΒΟΤΗ. ᾿ 

ν, 1116. πυϑόχκραντα, 4186. Ργίϊο οομπδαμίατ, οοπῆοίαπ- 

(αν, ρμανδηίῃν , ̓οἴδοῦϊα. [Ιἀθπὶ φυοᾷ πυϑόχρηστα μαντεύματα. ΟἸι. 

901. δυςμαϑὴ, αἱ Ρέήοῃ, 601: αἰολοστόμους χρησμοὺς ἀσήμους δὺυς-- 

χρέτως τ᾽ εἰρημένους. , ς ; ᾿ 

ν. 111| --- 1215. Ψὰθ οαἰαιηἰίαίοια  Μοροῖα πιὸ ἱπέονβοϊοέ 

οὐ πιαιϊίο ( -- 1184). όροπο νϑίϊβ βίβῃθδ, 4186 μεοιπίοΐδηι 

μἰΐ (υἸοταπί. Ηἰἶἷ8β θγμδίαπι ἰὐχϊάδεὶ νἱὰϊ ΑΡΟ]]Ο.., ααἱ παπο πὶ 

εὰ σαοάοηι δἀδυοῖϊί (--- 1199). Αἱ πιοτίθπι ποβίγδπι ἰδ δαπέ αἰΐατῖ, 

(-- 1206)ὲ. Νϑᾳὰς δηιρ] 8 4υο 6 ]85 ξαπᾶδηι 5 ἔογί (6: πιοχίθι, 

ομίυο (--- 1215).ὕ Η 

Ψν. 111 --- 1184. Ψα6 «ᾳυβθηπίαπι ἐπ πϊπεϑΐ ἱποοπᾶΐαπι  Ψα6 

τηἶ!, Τρογοθ ΑΡΟΠ]Ο. Ηδθο "ἱρ64ᾳ ἰθᾶθμᾶἃ, 4ὺ88 ἀρθβοηίθ Ἰθομθς 

οαπὶ ῃρῸ σοησαθεϊί, οσοϊάοί πιὸ; πιρεϊίο οἰΐαπι ἀ6 τη6 δἀάιιοία ὁ86- 

αἴ ὑυδθιηΐαπὶ ματ δΔηῷ, 

Χ, 1117, πῦρ ἄδ οοποϊίαίο αηΐηιο, ἄδθ ἔθγσνουθ διιΐηιὶ 5.0 Ὁ }ι, 

ΕΠ, 388. θομαο ἴαμι ἕατοια ρουχὶ ρίαν ναΐίθ8, ἮΝ 

ν, 1118. Αροό!ο Πὰμδήουϑ, ἄθι8 νὶ ἰανϊοία αὶ ἰηϑίατ οοΥτὶ- 

Ρῖθηβ οἱ νογάθιϑ, Οἵ. Τοῦ. 145, ΟἹ. αὰἃ ν, 100ὅ. 

ν, 1119. δέπους ᾿ιαπιαμδιη Γυγαπι ἀεβι παίυγαιη. [(α δέ- 

ποὺς ὄφις ϑγ}}}. 895. " 

ν. 1181. Εἴ «υδδὶ νϑῃθηαπι ποθι 9 πιοΐ οἰΐδι 

π αγσοοάεμ (ρούμι «ὐοὦ μἰ6 βοοθ. δὐάυχ! 1) γᾶ δὰ ἀεί, 

Οοιηρατγιίυν ἐγ. 4αᾶπὶ ΟἹ γίαθπι πη δέν 8. 'μ γ᾿ ΘΘ πὶ Βιιβοορὶΐ, οὐ νὰ": 

ΝΣ». δ μμκανν. Δ ϑνμννω.. ...ἡ ».. 
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πόπο, αυοὰ πιϊδοθαΐ, ααΐὰ δθὺ ἱγὰ νϑηθηὶ ἰηβίδν'. πιοΥ̓θῃ) οἱ ἃ}18- 

ίυτα εβί. 

ν. 1182, ΟἸἹοτίδίυτ, νίτο ρ᾽δάϊΐυπ δουρηβ, ηυοὰᾶ 

ΡΓῸ πιὸ δἀδιυοία οὰπὰ οαθᾶἂο πα] {18 81, ΙΔπὶ ἀἰβογ 5 γ ον} ἷ 5 

͵ ἀϊοσηίαν ἃ. 486 δἰ τἀ 6 ἀοβὶ σπαθδηίασ ν. 118], ΙαοίατΓομ δὴ 

οἰοντίοβαπι βΒο]ὰ "ιδοο ἀϊβεῦίθ ἀϊοία ἀδοθηΐ, [ἢ Ἰνὰς ἰδοίαί οι 6. ΟΧΊΐ-- 

ὑεπᾶα ἱρβᾶ ογαίΐο σαββδαηᾶγαδθ πιδρὶβ σοποϊίαία 65: ποαὰ 6 τλΐι 1 Π}ν 

ᾳυοὰ ἀδοβί σορὺ]α ΡΙῸΡΘ ἐπεύχεται. Τοία μαᾶος βοηϊοιίία (δ 4 ἃ ἃ πὶ 

ΘΧχοϊαπιαίϊο ρτοϊοσγίαυγ. 

Ψν. 118 --- 1180. Ουτ ἰρίίυν ᾿ᾶθοὺ ροτο, ἄθ φαΐ ἰγυϊ θοῦ, 

δοορίγυπι Θὲ σογομδ8 ψναίΐϊθ Ο01]]10 οεἰγουπιἀαίαϑ Τὸ δἃιίε. μιοᾶπι 

μιογίθαι ἔτδηρδηι: δὐϊία οδάοηΐεβ π᾿ πη ]ᾶπὶ ΓΘ ἢ ἢᾶθο γνΟ} 8 Γοῖο- 

Χ ΠῚ. 8118 Π| ΡΓῸ πι6 ἰοουρ]είαία ΡοΓΠ οἴ 61. 

ΜΝ. 1186. Ῥυρὶοχ δϑέ πιυποῦβ ΒΊ ΘΙ, {πὶ ΒοΘρί Γι: πι, απ ἐ0- 

γοηδθ., Νἕ ρμυΐεβ ᾽ν θὰ5 οδηὶ υἱὲ Βοορίγὶβ. φαΐ σχῆπτρα αἰχῖί: 

400 ΕἾΝ εἰρη ῇοαί πἰϑὶ (4165 γ8ὃ8., αἡπα}}85. οδέ βοθρίγυαιη. θαοὰ 

Ρτουδίας ν. 1181, υνὲ Ξεθρίγαπι δἰ] οουία ἀϊεϊί σὲ μέν, ΡΙαν 65. γνοχῸ 

κετές εοΓγοιιᾶβ.) 4υᾶ5 πδηιοιαί ν, 1188 ἔεε σε. Ργαρίθυ'" δὸς ἄπο ΓΙΡΤΙῚ 

γεβία οἰΐδη βᾶογα οὐπδίδ δέ, ἀθ ᾳφυὰ ἀϊσείυτ ν. 119]. ---- περὶ δέρη 

στέφη; φοτομᾶθ 8 οοΥνίοθ ρεπᾶειί68 1Δ(0 δπιυἱΐα μοοία8 εἴη κῃ δ, 

ες ΜΙ 1187. σὲ μὲν; δοθρίταπι. Θυοὰ ἔγδηρί (διαφϑερῶ), δοτομαβ 

ἐπ ἴεγγαμι ἀεἰτ οἰ, αἱ ἐ0ἱ ρΡεγθαπέ (τ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντα). Ἡ αὐτὰ ποπηϊαὶ 

ἀδηηο αἴεεία 5ἰζ ἃ πη ΠΟΘ 6 500, Παμη Παπὶ ἰᾶηι Θ᾽ ἢ εἰρη ΐβ γον αϊέ, 

ν. 1188. πεσόντα γ᾽. Βεπδ δἀάϊέαν μϑγίϊου]α, φαΐα ἐπ οας 

᾿ἀοηᾶο μΡοβίία πὶ ΘΟΥΟΠΔΓΌΠΙ εχ (π᾿ 
ΠΝ, 1189, ἄτην] Ὀδββαμᾶνα β6 ἴρβαπι ἄτην, ποχδπὶ, ἀϊοϊί: 

Θρτορίθ: ποῆρα Ροι᾿ 58 ἱπηοσθηίθϑ βυμέ Γαι ἄϊοῖ ; νϑ πὶ φυσπὶ ᾿δδα 

οὐλεΐ ἰθιηφοῦα ζαΐζί ἀϊοούαιι οἱ ναίαπιὶ 5005 ἔμθεϊέ, ταγοὸ υἱ ἀνογίδμῃξ 

τὴαΐα., βεὰ υὐ Πάδηι ὰπὶ ἀδθιμαηι ἐπνθηΐαιί ρθῆ 6, αασπι {εἰπε 

ἐνοιΐία σοπιρτουδηίυν εἴἴαία δούαμα, οἄϊππ αυοάᾶάαπι οομπϊαηποία πὴ 

εβϑί οὐπὶ πὰ Π6Γ6 ναί, ἰΐᾶ αὐ 'ρ56 νἱἀθαίυῦ ποχᾶ 65Ξ6, ηὐΐα δι-- 

οἴονῦ αυοάαπιηοάο πη] νἱἀθίυν 18. 6886, «ὔὦΐ μῥσίπιὰβ ἀΠ|ἃ βείνογιξ 

νεῖ οἰϊχοιῖί, ξὰ φαᾶην πιαχίμιθ ἴῃ Οἀββδη Γαπὶ ὁδήϊέ, οὐ 86ς 

[αϊα}}8 εὐαὰΐ εἰ ἃ ἄξο ἱμπιροδίία φομάϊιῖο, οὐδ ημπηπδπι δι-- 

αἰτοίασ : φυᾶγθ Π|ᾶ. ᾳυσευπαᾳαθ μούθθηὶ ἰηογέ, οἰαάοθιη ἢ ΘΟΘΠΙ 86 

αἴϊοτέ, Ψαί(οἰπαυθαίαν Τνοΐαθ: μεῖς Τιοΐα, Ασεθάϊε ἐμ Οταροΐδι, 

ναϊιοϊημαίατ: ἐμΐου μεαν ΑΡραοο. (ἐπ απο ἢ) ΠΟΧΔΙΝ ἄϊοαι ἢ 
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(οίογυ ἐμ νους Δ ΘΟ ν Ἱ ἢΠΠπ ἑαπι βαίὶβ ποία ργο]ορ 585. οὐβουυ δηᾶδ 

εβί: ογμαΐυβ Οδβεαηόναο {γα βίον (αν πὶ Δ] ΠΟΙ 4υ88 ἰδπὶ εἰ να- 

65. 561 ἀΐ δϑϑιιημρίο 60 οὐμαία ναΐίο8 εἵἱ ποχὰ ἢαί, Ψογὶ αἰϊᾳυϊὰ 

νεγβυεχῖ Η. νοββίιυ β, αύυδῃ νἱᾶθο Ἰοοἶβ56 “την, Δέ βου θδηᾶαπι 

εβί ἄτην υἱ ν. 8ὅ8, 1049, 115]. 5ορ). Ἀπί, 583, Εατνὶρ, Δη- 

ἄγοι. 108. 8}}}}}}. ΝΔΈΚΤΟ ΚΝ. Ααάδ, αποὰ το] ρίοπθ δἃς αὑυἃ οᾶἃ- 

νεραμΐ Θνδοοὶ, πὸ ἀϊοονοίαν φαϊδαᾳυδια. αυοὰ πλ8}} οββοέ οἶδ, 

ἔας!α δὐροναίυν ἐμν δα  νδίο8 ἐπα αδία ΡΥ δοάϊ θη ΐε 8... ἔδοῖϊ ογ16-- 

Μναΐίυν δυβρίοϊο. οι ρόϑβο, υἱ ἀδὰβ ναΐβ ἰυΐίοῦ εἰ διιοίοῦ γ88 ἰΐα 

δυνογμαγεῖ, αἱ οἰ 8 ὍτδΔΟΙΪΟ τοβροιάοτοέ δνθιί 5... 4} δ᾽ οααϊ ἴον- 

ἴαξβε μαι] πιο]ῖονῦ ἔυ δϑοί,. ΠἸοἰΟμΘ ἢ), Ομ 8. γαΐ10 5.1} 8 6, 

κεἰᾶς ν. 1882, 

ν, 1190 -- 1199, Εππ ΑρΟΙΟ ρθθ πὶ Θχ αθὴϑ νϑβέθπι ἐαίὶ ΐς 

εὔπον 4αυ νἱ ον 6 ἰὼ ἢὺς ογπ τα ἰγγίβδηι ἰμίθι ἀπ ΐθ 08.) 80 "ο- 

βίϊνι5, 4 ἰν νὰ νϑηϊίαίθ οοποϊπουαμί, Ῥθυίωϊὶ τ νϑοδυὶ πιΐβ6- 

τϑην τοθη θαι απ] ἢ ον) οὐ νᾶρδ 15 οἰτου]αίΓ ΙΧ. ΕΛ πυης νδέοϑ 

πις γναίθην δα ἤμθι αὐδυχὶς τ πς σάβαμι Ἰοία]ει, ῬΓῸ δι8 ρμᾶ- 

(γα πδοί εαἰαπία σαοδᾶθ ἔεννίἀα οΓυ δία τηδοία!! 06. ΝΥ 

ν. 1190. Ευϊοτο αζἀϊτο., 4υὸ εὐ ερία εβί (εἴν ν, 1177). 

Αρο ον σΟμβρίσ ΓΟ δίνἱ νἰδείων μεϊνδηΐθη 88. θᾶ νεβίθ, αὐυδιὰ 

μπομἶδὶ 60 εοὐπορββὶέ, αἱ Ἰυάδυγο ριορίεν ε8πὶ νεχαιύθίαν, ὩΘαὰ6 

δὐίεαυδι ρογίεοία δυμέ ὁπ ᾿δθς Ἰυθυεῖα., Βι 1 εἐχυΐέ. 

Ν. 119]. ἐποπτεύοας δέ, ἰὰ ᾳφυοὰ ἴαοϊί φασμν πα νἱἀοεΐξ, 

Οἵ. ν. 918. ᾿ 

ν. 1192 βᾳ. [χΥΐβδηι ἱπίοτ απ ΐοοβ, ἃ ᾿οϑέϊ 8, ἔσπις 

αι Ττοϊαηἷδβο απ ἃ Οεδεοῖς ἰγγ δα οὐαί Οαϑβδηᾶνα εἰ σον οὐ 8 να- 

χαία, 4υἰὰ ποπὸ πονούαί ἀϊνί ᾶπι ἔυγουβ οΥἰσίπθιη. θΘμίϊιηε 86 

για οί αϑγηάοίο, 400 8β'}"} ορρομαμίυν Οαββαπάγαθ διἱοὶ οἱ ποβίθϑθ. 

ἑάδην ἀρθηίοβ ἰπ νοχαηα νἱγαίηε τοΐβεια, ΕἸοραπίον. νι ἀἰδιϊηχὶε 

νοεία; ἐπίον ἃπιΐσοϑ δυάίίαν ἱγυϊδίο μἶο ἢΠ|Ὸ ρτοϊδία, βε δὺ "ο- 

; δ61} 5... 4 αὖ} δον αμΐ πιϊϑεγδί! οἷ Β. -- οὐ διχοῤῥόπως μά.- 

τὰς «αἱ ἴῃ νᾶηὸ πος Ἰυάϊυτῖο σομοίπουαν, μάτην ρμενγίοέ δὰ 

καταγελωμένην. Ψαμπα ογδαΐ ᾿ᾶθο ἐν γἰβίο 7) αυἷὰ 6 ἀϊνίμο ομίθ γαρθ- 

(ἰἴτὰ εταί ἂτβ Ὁαββαπᾶναθ; ἑαπιθη ἀπ ν006.) πθαὰ6 ἀϊδοι οραπίοθθ,. 

οαπ νοχα δηΐί δηιϊοὶ ραν ον οἵ Ἰιοϑίοβ. ἢ 

ν. 1191. φοιιτιίς, οἰνουπινῶμδι8 βίι6 σογία τδίϊοθ εἴ ἢ 

οὐμ 910. Μὰ φοιιὰς νύσος δ. ογμ]ι. Τνδοι. 989, Βαροιδθ ὦ ἃ τ, Βαροῖ,,, 
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101. --- ἀγυρτής. δορὶ. Οεὰ, ὙΤγγ, 898 ἄς Τίγοβία, ὁ τι, 

ρ0ὺ. ΧΙΧ, 284. Β1,, Ο(, ν, 1110. -- 

ΟἿ, ν. δ4!, 

καλουμένη ρμῖὸ καλεῖοϑαι. 

ν. 1190, ἐχπράσσειν, δἃ ἤπεπι ρμοιάποοιο, ν, 540. 6 ο- 

τΐα.. υἱ εὶς, 50Ρ},,. Οςἃ. Τγτ. 817, 

Ν. 1197, ἀπήγαγε εἴ, ν. 1011, 1068. 

ν. 1198, ἐπέξηνον, ξύλον, ἐφ᾽ οὐ κρέα κόπτουσι, τὸ νῦν 

ἐπίκοπον, παρὰ ᾿ριστοφάνει καὶ Δημοσθένει. Εἰ γνΝ. Μι Α αὶ βίον "- 

Δείνατα, 318: χἄν γὲ μὴ λέξω δίχαια μηδὲ τῷ πλήϑει δοχῶ, ὑπὲρ 

ἐπιξήνου ϑελήοω τὴν δέρην ἔχων λέγειν, 1}1,. 

ν. 1199. κοπείσης μοϊάεηβ ἂν ἐπέξηνον, ἴπ αυὸό πᾶμης εἱ 

Ἰηοτ οι, ΓΟ δᾶ, δὰ αὐυᾶπηὶ μδίον Ἰιοβίϊββ μδοίαν ἡ, γτϑίγινυϊ- 

ἕυν ἰταπεβ. δὰ αυθπὶ ἢ]α πιδοίοίαν, ΙηΝ 8 βεηίθηί8 ν, 1090: 

αὐ} ἐανίββα ρμδίνγϊβ βδογίἤεῖα, -τ πρόσφαγμα Εατν, Ηος. 4]. 

10". Ταυγ, 458, ἈΨ ΕἾ],},. ᾿“Μαείαιϊο ᾳυὰθ ἢΐ δε δ. 81}, δ πΐ6 ἔοΟῸ π, 

ψ, 1200 -- 1200. Δί ποι ἱπυϊ05 08 πιυῦὶ μοῦ τςὲυπί 61]. 

ψεηΐϊεί αἰϊψυΐπ ὉΠΟΥ͂ ποβίθιγ ΟΟΟΒΌΓΒ. ΠΙδίγθη , Ρδί 8 νᾶ χ, αυΐ 

ΘΧΒῸΪ νᾶροβ 6Χ δς ἴουγα ἜΧρυϊβαβ Γο 11, πάσαν σα] ἀπ αἰ τὴ ἢ πθηϊ 

δυυΐϊβ μον ἤοίεηβ; ἰαγοϊγδηῖο επἷπὶ ἃ ἀΐ 8 ος οοπβίϊίαίαπι οϑέ, δὲ- 

ἀυείιπι ἰγὶ δα ἴα ρ5ὺ οοοἶπὶ Ρδίν 5, 

ν. 1200. ἄτιμος. 4υἱ υοηΐἷβ ΒΟΠΟΓῈ οαγεί, Οἵ, ν, 380. 

Ψ. 1201. ἄλλος, αἰϊα8 ἃς Π08.., 4ὺϊ πιοτίυἱϊ ἰδοευΐπιυ5. ϑαί 9 

Ρϑίεί ἀεϑίκυατὶ Οταβίθιῃ.. αὐυθηὶ ἘΠ ΟΥ̓ ΒΒ οἰ ΟἹ γίαθηλ" οβίγϑηι εὰπὶ 

Αερ βίο οοοβυγα 6556 βρεῖδί (ν. 1561): τοβρίοἴθηβ ιδυἃ ἀαυῖο 

δες Οαββαιᾶτας ογᾶουϊα, ποβίγυμι Ἰοοιπι μᾶτγίίεν δος νυ. 1239 584. 

1240. Αυάϊίο δηΐμ ΑρδιηιθμιμοηΐΒ πομΐπ6 (ν. 1167) ποι ἀπιρ! τυ 

ἀυλιίαγε ρΡοίαβί ἐβοῦ 5, αὐυδοηδιὴ ἀοην πη8η Θδΐ ΔΙ ηλϊα5. ΠΘ4 6 

ἴδηι ἀπ ρ ἰὰ8 86 ἀνουί 40 1 6} 9 πε 5 δ, αὰδ6 46 ΟἸν ΔΘ πι πε βίγδ, 

ἂς υἱίογε. εἱ 46 δα 'μβᾶ ργαβάϊεοιϊί Οδεβδηᾶγα; «υἷα δι ΟρρΥΐπΐ π ΘΠ 

Ροββυπί ᾿ὰ6 σορτίαί! ον 65. δ ηι6ὶ εππηζἰαίαδς αἰβενγ Ἶ5. ν γ} 5. 

Ν. 1202. 6 εομπάιίίΐοπο Οτεβίΐϊβ ἀιοίατη εβέ δὰ ν. 813. φυγὰς 

ἀϊείαβ, υἱ Εαπι. 402. --- ἀλήτης τῆςδε γῆς ἀπόξενος, οαἄειι ἀϊ- 

εἰἶο 6". 1042. ΤΩΣ ἀπόξενος πέδου Εὐἰδὲ 884. ἀπόξενος 

γῆς, 6 ονγαθ δοβρί(ο εἰεοίαβ. ἄποξενος ᾿μ]ιοερ (8115 500. Οεά, 

Τυν. 196, 118 μαβδβῖνα, ἰδὲς δείϊνα νοοΐβ βίση Ποδίϊο., Ἶ 

ΟΝ, 1204. κατιέναι οἱ χατέρχεοϑαν τοάϊγα ἃ} Ἔχβι!ΐο: ν. 1503, 

ΟΙν. 8. Εππὶ, 402. Τλον, 992. Οἱ, Ατἰβίορι, ἤαμ, 1108; φεύγων 
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ἀνὴρ ἥχει τὸ καὶ κατέρχεται. -᾿ ϑριγποῦν, Γαβίϊ αἴαπι ἐπ ρόπογ, 

δα ἤποπὶ ροιάσσογθ, Δοθγ δ᾽ πὰ δ αν ἀΟΏγ 5. σα] διηἑ 85 ροβὶία οὐδέ 

ἴῃ ἔαείμοτγο Ογοβίϊν,, βίπι νοῦῸ οδἰδηιϊαίαι Πηΐδο. {6 850 οἷν ἐὰ 8: 

ϑριγκὸς, τὸ ἀνώτατον τοῦ πείχους, ἐφ᾽ οὐ χαὶ ἡ στέγη κεύται. 

Οομραγαΐ [}10Ὸ πὶ, ΗΠ οαπ. Οὐ, ΧΙΝ, 10; ἐϑρίγκωσεν ἀχέρδῳ ἴπ δοὰϊ- 

Ποαμᾶο, Εἰατ. Τιοδᾷ, 489: ϑοιμκὺς κακῶν, τηδ]ούαπι ἔαβίϊρ ἐατη, 

ν. 1208. υὐτοϊυδάο Ασαπιθιποιΐ νἱπαϊσομι αἰ Οὐ οβίθπι ο0ῃ- 

δία. αἰ αι ο.. 6 ἃ Ροβίθα οΥὐἱαίον ἴθ ἀπὸ αἰίογονθ ἄυ- 

ἰαἰϊο. αὐτν ΠΙΐο ορί(υ]αμ άπ δἰ ἴῃ οσοϊάομ δ τπαΐτο, ἢος ἴυτο- 

ἑπσγαμὰο οὐμΐᾷ αἰζα μίαν, ααᾶθ ἢ ΟἸοΘ μου Οτγοδί μοῸ ἰυδδῦπι 8ὲ 

πρὶ θοίατϑ κἰ τ το δίων Αρο]ο ΘΒ. 270 --- 2960, 1032. σομπῆϊρευδξ 

δηΐπὶ ἴῃ ἂς Γα δίδει πὶ ἰὰᾳ5 σὰ δ]ίοτο, μἱοία8 ἀευευδίαν πααίτί 

Ραγίίοι δ ραίγὶ, ἱπιρίθίαϑ ἴῃ τηδί θη ΘΟΠΙπιΐββᾶ οοτέα πεοδβϑιΐδία 

ἘώνῚ5 οὐποκίαπι γοάάευαί, Αἱ δὶ υἱοϊβοὶ ρδίγθηι ἰυσϑυνΐ οὐαπέ ἀοὲ 

Οτεβίθμι. πὸ Ροίογδι πΠΟῚ ΒΘΙΨΔΓΘ Θιιηὶ ἃ) 1114 σαϊδηιξίαίε: ἰίδα πα 

σογαΪ διϊφυϊᾷ ἀεοϊάεπάαπι ογαΐ δ σοηβίϊἀδηάωπι, πιαΐὰβ ραΐγὶ ααδια 

πιαίτγὶ ἰὰ5. ἥνπηα Ἰθρ6 {(ἰθαθπάαπι., 4π88 Ι6χ ἢγπιαπᾶα οὐδέ ἰυγεῖα το 

γδιᾶο 6 ΠΊΟΥΘ ΘΟΠ 1}. Τ(Δ4 6 ΟἸΠἶμΠῸ ΟΔΥΓΟΓΘ. ΠΟ ΡΟΒΒΌΠΙΙΒ 06 

ἑατοϊαναπᾶο: δέ αἷ}}} αἰερίαί,, 1ἃ αὐυοὰ δεπίϊγθ βιὺ1 γνἱἀουδίαγ Βο- 

(πὰ 5, ἡμδδέ ἴῃ οἷυ8 πιθιί!0Π8. 

ν. 1206. ὑπτέασμα, ἸαρβΒὰ8 δβυρίπυ8Β. Κορ". ΡἈ]], 

8522 ὑπτιάζεται, αὶ Βοιο]. χλένεταν ἢ ὀπίσω ῥίπτετιις “Οἵ, Δπί. 

αἰῷ. Ποτο. ἔυν, 919. ΒΌΤΗ. Νοίυπι εβεἰὲ ΗἩοππο αὶ: ὁ δ᾽ ὕπτιος 

οὔδει ἐρείσϑη 11. Ν11, 145. 4110]. ΟΥ, Βορῖ, Οϑὰ, Τγγτ. 81]. 

ν. 1201 -- 1216. Αυἱά ἱρίίαν 68έ, φαοᾶ Ἰαπιϑηίον, απ πὶ {816 πὶ 

δάεροχογίπι Ττοΐδθ βογίοθπι, (4186 ἀδογτὰσα ἰαἀϊοῖαπ ΡΘΙΡ6ΒΒΟῸΒ εἷαϑ 

ἰποοΐϊαθ. "ο., πιογίθπι βυβίϊμε"ο. Ρογίαβ "88 Ογοὶ ἄρρεῖῇο: ουρίο, 

αοοίρογο ἰσίαια. Ἰείδ! θη, αἵ βίῃθ ρμαϊρίίαία, Ρῥγογαθηίθ β8ῃΡ.1}}118, 

Θσυϊος οἰαυάδιι. Ἀ 5} 

ν. 1201. κάτοικος πἾΠΠ οβί εἷδὶ κατ᾽ οἴχους, ῬΘΙ 8668, 

ἴῃ δοᾶϊνυαβΒ. Ψοιβαίαν οπΐπὶ ἱπ δχίογίου δ]. αὑδο πηοῦο δοάϊαπι 

ρδεϑ ἄϊοὶ ροίοβί, ποάο αὖ 118. ἀϊβίυμ οἱ. 8416. ΠΟΙ ἔα ]88 βεὰ ργᾶνο 

νοςανυΐο, αδᾶ8 56 ἀΖία 8: κάτοικος Ἰῖο ἀπίϑ δϑὰθβ, υὐ βϑυρτα 

ϑυραῖος (ν. 919), 

ν. 1210. ἀπαλλάσσεεν, γΥϑοπ (ον 6, τοηη γ6) ὑγθ θη: ααΐα 

τοτίυοταια. ἄθβι ἐπιρονΐαπι. Οοίογαν. ΠῸΝ ἀπαλλάσσειν εὐ ἂε- 

(απ ρὶ, βΒ6ὰ ἀπαλλάσσεσθαι: φαοὰ Ἰιος Ιοοῦ ποῖ ἀϊοίαπι 6ϑέ, 
- 
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ν. 1211. πράξω, οκάδιη Ραίΐαν ἀπ αν}8. ν, 1209, 

ν΄. 1512. Ἅιδου πύλας μοί οχ Ἡ σὴ δσὸ 11. 1Χ, 312, -- 

Θτνανὶ τποίαρμβοτα βίο ἈρΡρῸ ας αοὐΐυπι Ατεϊἠδυα αι ἔογοθ, αἱροίο ἴῃ 

αυΐϊθὺβ πιογίθιν Οὐϊΐαγἃ 6ϑί. δοηῦτ. οἷν 1280, 1222. 

ν. 1214. ἀσφάδαστος Βορν. Αἱ. 823. σπασιιὼν μὴ ἔχων 

ἐν. ΞΟΗΟΊΙ,. --ς εὐδϑνήσιμα, φιδα ἔοι δ) τ οτίθι. ἃ ΠΈΓ Βα, 

ν. 1210 -- 1219, ΜΠυ1}(ὁ4 ἀἰϊχίκίῖ, πια ον τ βου γα οἵ βαρίθη- 

{ἰβδῖπια. ΒΝί νόγὸ τένοια πιογίον χαν ρῥγδονἀοβ, οὐγ αὐὐδοίει 

αὐοοράϊβ α αγᾶπὶ ὕονὶβ ἱπβίατ ἃἀἰ18 δὐδοίδο 

Δ 1211. μαχρὰν ἔτειγεις. Οἵ, ν. 84. 

ν. 1218. αὐτῆς νἱᾷάς Νοί. ετἶ(. ν. 1065. -- ΜΙιγαίυγ ο]ιογὰ5 

δοαυηπι ἔπ ἰἰος ἀἰβογὶ πεῖμ Οδββαμ τᾶ θ ΔῊ ΓΝ 11}. βυδδοίψαο, αὐ ἴω - 

ἰγοουπᾶϊ Ἰοσο ἤἴυρα μοί σαρία 56 εὐμδεύνοξ, διίθδαιιαῃ οὐ μία- 

ἔυν ἃ Γορσία δἰ θ τηλβί15. Οὗ, ν, 1222, 

ν. 1250 --- 1232. «ΟὙἹίατὶ δος ποῳυϊέ, μὲ δ} ΠΟΥ πητ" ἐσ η1- 

Ροτο. “ὁ --- Τεμροῦθ αυΐ Θχί πιὰ οί ργίπμοομϑ Βαθοίυγ. -τ,. Δὰ- 

εβϑὲ ἀΐἷεβ, μᾶγυπι ᾿ἱαναῦϊέξ ἔμρα.  -΄ Αὐάδοὶβ βΒ8:)6 68. διηϊηνϊ. -- 

,..) ΟἸογοβα 0 ΓΒ τ Υΐ8]} δοσερία εβί." -- Νεῖηο ἔθιχ πος δε. --- 

,9 ἴδε ρϑίγεπι.͵ εἴ σΘΠΘΓΟΒΟΒ ἔαίγο 5." --- Αυἱὰ 68{., 4ἱ πιδίι5. 8}08- 

{εγγεί ἰε --ἴ οἾαθ.“ς -- Οὐτ᾽ οἰυϊαβὲ πἰϑὶ αυἱᾷ δηΐπιο 00 ἰυγ- 

ΤΟΥ ΠῚ ἰπίθοὶϊί, --τ... Οδοᾶθπι βρίταινέ δος. ς -- Αἰ ἴΐὰ ολοιέ 84- 

οἴ ἱπίυβ ἴδοία ᾧ --- , ΕΧΙΕ νᾶροῦ ὧδ 6 ϑερυ]οτο. -- Νοῖ 5γ- 

Σἰὰ ΠΣ ΟΥΠδπιθμία πὶ ἄθ δοᾶάϊ 5 μτ ο΄ }ε88. 

ο΄ Κν 1220. οὐ χρόνῳ πλέω, 5ε1}. ἔοτε, φυαοὰ πιοᾶο ἄϊείαπι ἰπ 

οὐκ ἔοτ᾽ ἄλυξις. ΝΙΒΠ Ἰαστγαιαν 60, αυοὰ ἰεπιρὰβ ᾿πούϑηνατ. -τ 

οὐ πλέω ἐσεὶ ἀϊοίυπι ε8 υὐ οὐδὲν πλέον ἐστί, ᾿ἱ} διηρ]ὰ5 εβέ, 

ἈΠῚῸὃΡΡ ἐγαοίυδ Ρεγοϊρίίαγ, ε8 υὐἱγὰ ηϊομί8 ρενομμε, χρόνῳ, 

ἱ. 6. μελλήσει, οσαποίδίϊομα, ἀϊαίαίοπο. ΒῸ 5 Τ. 

Υ΄. 1221]. πρεσβεύεσθαι, προτιμᾶσθαι, μΥᾶθ ἐδέενῖβ οοἱἱ, μεῖμς 

εἴρεπι Ἰοοῦμ Οὐ ποτα, υὐ πη ἢΠ0: κακῶν πρεσβεύεται τὸ 1ήμνιον 

ΟΙΉ. 681. ΟΥ, Εππη. 21. Ἐπί Ἰυβὺ8β δ] ητἷ5. μὰ πᾶς βϑιηίθηζία: ΤῚ 

Αἰϊοαυΐη ἰδ, 40} υ](Πη8 δἄεβέ, τϊηΐμο εο]αίαν ΒΟπΟΓΘ, ἐπ ἔδπι- 

νογὶβ ταίϊοπθ ἰθὸ ΡΓΟΥΒὰ8. οὐμίνδνῖα 86 Βαθεΐ, ΑἸ πη ]θα νἱτ 8 

ν. 289. 5᾽π}18 βεπίθωτία Του. 697, 

ν. 1224 βᾳβ. Υἱᾶς Ναί Οὐδέν ὐΦ δεὶς ἀκούει. δ πειηΐῃθ 

μος ἀϊοϊίυγ γ), 4υὶ ἔε]ΐοομι δάορίιβ οβέ βογίεπι. ΝΟΙΐ ἰμ δἷβ τορὶθ- 
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μοηᾶογθ οἰουατη, 4 Βοϊαπιθ, 410 586 οἷοί σασϑαπᾶάγα ἱπίγίη- 

βαΐ: μοί. 4ὐδηὶ 06. ᾿ποϑί μὰ ἰοΟ νΘυ8 δ᾽ ποθύα πηΐβογαίϊο. 

ν. 1221. ἄυππὶ αὐ δοῦθϑ ἰᾶπι 86 σοηνογί Οαϑϑαη να Θά56 06 

αὔϑρίοἶαέ, δυάϊία, 5᾽πηὰ πιϊβουδίϊοπμθ οἷον ἄθ βογίε νδίϊ5 ἑη[θ!  οἶβ-- 

βἰθα, Πα. 4αὰπὶ ΕἾ} δι} γοϑίθέ ηἷδὶ πιοῦϑ9. ΒΟΥ αὶ πηδιρ τη ϊ ἔν, 

4105 ΟἾΔ 68 Π]ΟΥ5. Αὐγὶριδέ, Ηἰσ ἀΟΙΟΥ 4088] οοογοθί ούθββαπιὶ ἷμ- 

{τοϊίανταο,, ἰᾷὰ αὐοά ἀοδίρμαίαν ν. 1228, τίς οὐ ἀποστρέφειν φόβος. 

ν΄. 1229. φεύζειν εἴ. 998. ἀνοτοτύζειν εἰ δυςοίζειν ν. 1287, 

εἴτυμ ἡ οοίέ., Ἰιοντοῦ γμύορίει οὐὔϊοβδηι αἰϊααδι ΒρΘοῖθα πηθίΐ σᾶ 

οΡννοιβαίαη). ΒΌΤΗ. [{μπ|0ΠΠ|ΠρῚ ΠΟΥ Β ἄσεμο δ] αυϊὰ νὶ ζαίίαϊοα 

Ρεοιβρίοονθ Οαββαμπάνγδαμι: ἰπθϑέ ἰπ 'ὰς ἀϊοίΐοηβ ᾳαυδεδίϊο σομ (δία 

αὐθάπα ριοΪαία. Νὰ ἀϊβονυίθ αυδογὶί, βθἃ οαρὶέ δ θ Βοῖτ 6. πὰ πὶ 

ααϊὰ πονὶ ΠουτοΥθ 6 πονὰ οδἸδηλϊίαίθ μι δαβαρίία σοποθρευϊί. ΤΥ 

μοιτοῦῖρ οϑέ νδροῦ οὐπθηία5,), - (αὶ ναίεβ οχ δεάϊθυβ δχὶνα βεμί. 

ν΄. 1231, δεῖξε σμοῦα5. ἱμίαβ ἤαυΐ βᾶσγα : ἴδηι.) ααὰπὶ ἄθ οὔὗοτα 

οδοᾶϊθ ἐχ δοᾶϊθυβ δι ἶ880 ἄϊοαί ναΐίεβ, 116 οορίίαί ἄς οἄοτα οἴθπιᾶ-- 

ίαο ποβίϊδθο, Ηἰἷς νϑῖο βυδνϑθ εϑί, 1τίδαὰθ υιϊγᾶίαν,, ᾳυοά 68 ἰοᾳυΐ- 

(υν Ὧἀ6 οὐοτα οὐαθίαθ οδοὰΐθ. Οδεβδαμᾶχα ψνοὺ πὸὰ δὰπὶ ἀἰοϊί 

οἄοιεπι., 4ι16 πἢ ΟΠΊ 168 Ροτγοϊρίαμπί, 56 δὰπι) 4α6ηὶ 5ο]α βεηζ, δηιΐ8- 

βὰν ΟΧ ᾿ἰηβίαμί! σδοίάο. 
- 

ν. 1232. ἀτνμὸς 4 νᾶροῦθ πιοϊεβίο εἴ νϑμηθοπαέο Εἰυπι. 138, 

Ῥίον, 50}. [τ..18]1, 0. ; ᾿ 

ν. 1238. Οἵ. Εν. Βαροῖι. 144, Συρίας ὡς λιβάνου καπνός. 

ΒΙ,. το ἀγλάϊομια, καλλόνη, κόσμος. Η 680 6 }ν» ἄυσαυο αὐ πα γ 

δα ογπδπάδϑ ἃ 6165, ἔὰσπὶ Ομ] σα ἢ], {τ δαῖτ, ἔπ πὶ μανίαπι διαίϊα, ) 

ν. 1284 --- 1241. [Ιμηΐτᾶνοὸ. ᾿μέσπν οἰϊαπι ἂς πθὺ δ Αξϑηῖο- ᾿ 

το ηΐ, ἴαίο ἰαιμαπίδί να. Βα[ςεῖαί νὶίᾶΔ. 86 μοβρί ἐδ... Νο 

ναρίὶο υἱ ἃνὶβ Ργᾶ9 πιϑέιι ἢ βοὰ εὐ (δβϑίοβ ᾿νε ΐπ8 τοὶ 5᾽ {15 ΠΝ 1] πο 1" - 

(υ86., φυδμᾶο ᾿μ}] 16 Γ᾽ ΡΓῸ πὸ πιὰ]ΐονθ ἐπ ον Ποϊείαν οἵ νἱν ΡγῸ νἱτο 

ἐμΓδυβίαιη αἀορίο ὑχόογοη. Πογαμ ἰοβίδν (ὁ ἴαοϊο πιογὶίαγ ἃ. 

ν. 1234, Οὐδ Ἰαιπδπία(ἑ οι 5. δὲ ἰπίιβ οὐτᾶὰι Ασδιμδη θη 

χορμοίίατα οὐαί (δϑδαπόῆνα, ἔοβίϊ δ ἀπ πὶ οὐαὶ ΟἸ γι ἀθιη ἢ οδέγαθ ὀθη51- 

τὰ). 6 δίοϑ. οὐ θύμ" βυβρίοῖο. Νόαιθ σαυδἃ οΥαΐ ΠΟΥ, ΒΓ} 

Ἰαίᾳ6 αὐθναί σαββαμάγα οἱ ἴῃ "Ά]μ6 0 εὐαί Αρδινθπο, Πΐϑῳυδ δΒία- 

(τὰ μοδί ἐπ τοὐί Οδδδαι νος μαυροί δίων οδοίο8. 

ν, 1281, δυςοίζω, οὐ δυςχερκίνω, φηοὶν ὡς ὄρνις ϑέλουσα εἰς 



- 
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καλιὰν εἰςελϑεῖν καὶ ϑὴρά τινὰ φοβουμένη. Νοίυβ. οβί ὑπρίοηβ τθ6- 

ἰυθη 8 ανὶβ δον. δυςοίζω οκδέ εἴα πιοῦν ἐμ ρ!οῦ, ἃν οὗ οἵ, υἡ 

φεύζειν ν. 1229, -- θάμνον Γνυςἰεοίασν, αν αὐ ἀν αν. ΟΥν 5 ν ἢ. 

ἘΠ. δδ. ΡΙ]ιοί. ϑώμνος., οὐνδενδιος τόπος. 

Χ. 1238, Κ΄ πὸ ναυϊοηΐίονν αὐ ΐβ. 6 0 ΟΧ πιείῃ τγοροίδα: 

Βοᾶ (δείϊη ἢ ΐ πὶ οὐ 5 ΠΥ θὰ 6 ἃ (6 μοσίυϊο, ογο αν. απ, 

πιογίυαθ, ἔν φααπὰο νἱπἀϊοίαα (οπιρμὺβ πον, «τ δὲ εροείαι ἱΠυὰ 

κωχύειν ἐμὴν 517. τὲ μοῖραν, ααοὰ οχίτα ἀθᾶος. ἴδοις οὐ πὴ ς ἰμίυβ 

[δοίυνα 651. 

ΕΥ, 1229, Βοβρηδίωγ ΠἸΟΓΒ ΔδρΊϑηΠ εἰ ΟἹ γ δομπηπδείγαθ, αυῶμη 

ἡΠ]ΠαίυστΒ πὲ Ογθαίεβ., ἰᾷὰ φυοὰ εμοταί ἐποαν ν. 1802, πάθια ἱναϊνοηβ 

Βυΐϊς ΟΥ̓ σΌ]0. 

ν. 1241]. ἐπιξενοῦμαι ὡς ϑανουμένη)γ (αν ΐ ὁ ἢ ἢ ἃ πὰ 

ποδρίίαϊο τοαυΐτο τον ϊίι ἃ. ἐπιξειοῦοθαι, μαριύρεοϑαε, 

πορεύεσθαι. «ϊἰοχ. ἸΚρήοσ. Σοφ. ““χ. ουλλόγχῳ. ΕΠ αδν ον (Λοδεμ, 

Οὐοβ5. 109). --- ἀπύξενος εβἰ «υἱ οβρη θα. τοϊααΐς (ν. 1203). 

ἐπίξενος, αυὶΐ ἴῃ ποβρετ αι ᾿πίτδΐ., ἰὼ ΠΟ πρμε 0. πα οί. ἐπεξενοὺν 

ΒΑ οΓ.., ἐπιξενοῦοϑιαι ᾿αθεγὶ μὰ Πιοβρὶ(ἶο. ἐπιξενούοϑαιν πιο! βθηϑα 

βΒθὶ ρᾶγαγο ποβρἐζ απ νῈ] γῆ ποερἐία!] ει. ΗΟΒρ (15 δδί ἴογγς (οϑεϊ- 

πιΘηΐα πὶ εἰ.) απεπὶ Ἔχοορὶί, ἀυοουηὶ νἱνὶΐ, ἰίδᾳυς ἐπεξενούσϑαι ἀϊεὶ 

ρΡοίεβί ἂς τϑψαϊγοπάο ποβρἑ 8 (οβί πιοιΐο. 

Νν. 1248 --- 1251, {μπὲ νἱσα ἴδιη ἄθ ἴη6 ρυδεᾶϊεδιη νεὶ [- 

ταθηΐαθοτ. Ργεοοῦ ἃ δ0ῖε ἧμπ υἱεΐηνα πᾶς 06) υἱ᾽ υἱοτἐ8 νοΐ ἔδει 

ΒΟΙνδμί ἐμνῖβὶϑ ΟΟΟΙΒΟΓΙΒΙΒ Π|6 15: ααπηὶ βοῦνὰ ἴδοϊϊα ἰπίοι ειμία δγο. 

δὲ τὸϑ δ 85: ἔε!ἶσοβ ὕῦτα ρΡοίΐίεπί δνεείεγα; δὲ γεγο ᾿ηΐαυκίδο 

δυπέ, δροηρία υἀᾶ ἰδεοία 5Βογίρίυπι εχϑίϊηρϊέ, ΠΟΥ τη6 πὐα]ίο 

μιδρὶβ πιϊδβει οἵ αυδιι Ἰ]ΟΓΈΠ1. 

ν. 1243. ῥῆσιν, σαγθ ἄδ πιὸ 'ρ8ᾶ εἴ ὅθ υἱίΐομθ τ π! ἀ6- 

δὲία εαποιάυηι. ἈὨυΡ]ΟΧ οβί δούμπι, 4186 Βεαα!Γ. πδίανδ, ἰυπι᾿ 

ἐπιρτϑοδίϊοι β ἔπι ἰσοίαοβα: ἐπιργεραίατ πιουίεπι δανουβαυ δ. νἱοίο- 

τἴδτπι ἔδει! θῖ νἱ ηᾶ τοὶ. Ηος ἐμ ργΓθοδίϊοη 5. εδγπιθη ἀϊεϊί ῥήῆσεν, αυ8 

νο.6 Θπιμΐη0 ΗΘ} ΡΟΒΒΕΠΙῈΒ σαΥΓΘο, Αἰᾳυΐ ἢδεο οτμΐα ᾿η δ8 ᾿ρδὲι8 

τονε νογβδηίαυν: περι ίθηι {Ὁ} Βυης 111} νἱ μά ϊο65, ἰΐίδαιθ ἀθ βε 

ἦρϑβ {βγεηὰπι σαπθηάαπι δυσί, : 

Υν. 1244, ἡλίῳ 5η4.} ἐπεύχεσθαι ἄαριἰοὶ βοπδὰ οἰπὶ δαίνο 

ἐαμρὶ βοϊοί, ὰπὶ ἑμνούδπαᾶϊ (αἴ τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου ϑεοῖς Τμεὺ, 219. 
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Οὐ. ΒορΡ". ΡΙ]ΗΠ. 14τ0,., Οὐδ, Οο], 1024). ἔαπιὶ ἱπιρτοοαπᾶϊ (εξ ν, 

459), ἐΠυὰ ἀεὶ, Ιιος. Ἰοπιΐ 8 τδίϊοηθ μα ία, ΤΠ τα ἰοὺ Ιοο0. 

ἰαηχὶξ ρμοοία: ἄδυβ, αυΐ ἱηνοοδίαι, οβί 80]; ποπιΐμθδϑ, αυΐθὰβ ἐπι- 

ΡεΘοδίαι Οαββαμᾶτα, βΒυέ ὉΪ(ΟΥ̓ΘΒ : αἰγίαια ἀαίίνο οαϑαὰ ρμοβιιὶ, [ἃ 

αυοὰ ἱπιρτοοδίαγ, δἀαϊίαν δοουβαίΐνο ρμοβίίαπι, νϑυνατα τένειν, ΑὉ 

Ἰος ρϑημᾶεί ἀαίϊνιβ Πεγ ἐχϑροῖς φονεῦσοε τοῖς ἐμοῖς. Ῥυφθοίθαβ, 

4υϊ}ὺ8β ΒΟΪ6πὶ ἰπ ἀἱ]ξίπια 66 ἱπνοοσο, ἱπιρτθοοῖ αἰέο - 

τὶθ 5 πιοὶβ εἰ οσοϊδοτγίν 5 ἐηνῖβ 9 πιοὶβ ἑάδθπι Βοϊὶγν δὴ ἔς 

ἐπεύχεσθαι εβὲ νοχ τπηϑᾶϊα ραν ϊίεν δίφαο ἱπυργθοαγὶ : ἱπιρτθοατγὶ ροΐο5 ν0- 

8 6ἴ πιᾶ]α, Οδββϑιᾶνα ἱπιρι οοδίατ νἱἀϊοῖθι5 ἔδ οἰ δ πὶ νἱοίοτίαπι, τίνειν 

αυϊάδπι ἀἰοὶ βο]εέ ἄθ εὸ αιυΐ ροδῆδην βοϊνέ (6, 313. Εσπι, 208): 

εἰ τίνειν οἰπμηΐμο οβέ Δευίίατα τοάάθια, ἀαυίία ἢ βΒοίνοτθ (νυν. 154), 

ᾳυοὰ αυΐπ πὰ υἱζογθ,), 4αἱ ἀδυλίαπι ἱπῆὶκῖέ ροσμδίῃ, ἐδ ἴοι ἃΐα 

ΠΟΙ 6βέί φυοᾶ ἐμπιροάϊαΐ, πῇ ἣ 

ν. 1245. ϑο]δθπι υεἰ{1π|ᾶ νῖο6. ἀπία τηοτίδ ρροὶ απ δπι πιοῖπο- 

ταί Αἰὰχ Βοριοο 5 ν. 858, 

ν. 1241. δούλης] δου ναβ ἀρροβίίαᾳ 10 ἐμοῦ ᾳυοᾶ 1Ιαΐίοὲ 

ἰη τοῖς ἐμοῖς. Τοία βοπίθηίϊα ΘΧρ]σαίαν ποίϊΐϊο τίνειν ὅμοῦ: 46 πὶ 

ἰΐϊ5 τοδάαίιν  αὐϊμαπὶ αι ἴδοϊϊθ, αυᾶπὶ π|6 βαύνϑδηὶ οσοίϊάοια Ρ05- 

Βαμπί., 608 δἰΐϊαια ᾿πίθεϊμαί Ὁ](ΟΓ. 

ν. 1250. βολαῖς, ἰ(ἰδεία, 60, ᾳαοὰ ἰηϊϊεϊίατ, “ΞΞ. γραφὴ 

ἀϊοίαπι ἄδ πιθοῦ οδἰαιηἑίας 5 ΔΙ ΓΘ ἢ 8. 

ν΄. 1251. ΜιΙβογαθΙ ΟΣ Οαββαπάγαο νἰἀθίαγ ἰμ Βοπιΐηΐ 5 οἷία, 

πιδ]οσαμι ΟὐἸῖνίο, αὐυᾶπὶ Ῥομᾶθ ἔθγία δε ἔνδρ (85. 56ΟΗΓΖ. 

Ῥοβίψφααπι αὐ11{ σαββαπάγα, ἰίθεαπι νασαί ρτοϑοδηΐαηι δέ Εἰ πἰτα 5. 698 
᾽ 

δοίυβ Βούυπᾶυ Β. 

ν. 1252 --- 1264. Εοϊ εἰέαία, πυπααᾶπι βαΐξ δΐατ ΠΟ πΐ 68: δ} 

πίσσα 8. ἀοάϊ 8. ἤθη νοίαη8 ἀγοορί ἰπἰγοϊίασαπι (--- 1256). Ἤμϊα 

σοπεδββοταπέ αὐϊᾶθπι βυροῦ! ἀοβίγαθη απ αὐ θοὴν Ρ ΓΙ πνΐ : σοι Πα 1 6 

τοῦϊέ ἃ ἅϊ|5  ποπονδίαβ. Ναπο ΨΥΘΓῸ βὶ βδιροΐ 6 πὶ ἃ ᾿η δ 1 ΟΥ 05. ΒΡ 1- 

βατῃ ἰυδὲ.,. Βύδαυδ πιοῦίθ ΔΙ ΛΓ ΠῚ οαθα ΠῚ ΡΟΘΠ 88 Βο]ν οί, (15. οδί 

που] 1 πΔ. αἱ πὰς Γ6 δία 86 βδοιγο σοηΐο πδίπὶ ο᾽ον θέ ὁ 

(-- 1204). --- Τοίυπι Ἰοὺ δηδρδοβίϊοα δ πιθὴ ἰΐα Θοπνρδυδίι ὶ 

εϑί. αἱ μυοίοναμπίυν μΥΐον}6 Βγβίθιηαίθ (ν, 1202 -- 1250) βϑιηίθη (8 

βομθυαϊο8. ΡῈΡ 86.) 4 8. (απ θὰ. ΟὨΝΝἰΠ}18 τοβρίοίυν 8018 Αρᾶπιο- 

πὴ ἶ8., ΡΟΒίουογο (ν. 1201 --- 1204) βΒρηίοηί 86 νοι θα ί6 8. 6. 60Π- 

εἰἀοταίίοια Γαίοσ αι Δρδῃ ΘΠ 0} 18, Β86ἃ ἃ 118 ΧΟΡ Θ Βα γα δ 86 .6}- 
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ἀἰαπὶ σοπογαϊοπι. Τίαψιιο αὐδθ ἴῃ θΥυΐοῦ 6 ΟἸβοι 8. ἀἰοία νἱἀουὶ ρμο8- 

βυαμί, ἐαοῖϊα ἰμ το" Π ςαίαν σοπιρᾶναία οὐπὶ Βοααθη θυ. 41 π 6 εαπΐ 

Ροβίενίονβ. Ἤδοο υὑξ ρυόνοηι, ἀ6 οορ (αι οη θ 15 δ 118. ΒΥ βέοιμα 5 

Ρυϊουὶα βϑῸ}}ὺ ζυβίμϑ. ἀἰββου θη ἀι πὶ οϑέ, 

Ψν. 1252 -- Ἰ2ῦ6. υἱ ἴῃ [οἰ οἰίαι 5 ἔαβίϊρίο νου βαία τ, ΠΘ4Π6 

ἀοβοθηᾶθνο οὐρὶΐ αὖ Ἰιος αβίϊ οἷο, ἤθη. {γα} } 8 π᾿ 60 βρύσδγο; 

βοιὶ κἰηνϊας ποτὰ οἱ οἤονίυν ᾿ἰδοί {α, {Γαΐ αν Θὰ ΠΟΥ βοϊϊίο; οἰφὶ 

βΒὺ} ''ᾶὸ ᾿δϑίϊἰὰ Ἰαίθαξ μοῦ! α τὰ Σ πόα οϑέ αυὶϊ πιομοδέ Ἰιοιη 6 ., 

αὐ ἀοδβίπδηΐί ἴῃ {νοΐ {4118 Ἰδοί 86. τα Ηδο βρη οί βέ ρτῖο- 

τὶβ βυβίθηναί 5 ἔχη ἀπ θηΐι πὶ, ἀρθοϊαιαία ὰς ταί. ΡῬιδϑην {ιν 

οορίίαίϊο ἂἀδ ἱπβδίϊυ ἔθ] 1 οἰ (618 βίαϊο: αὐδηϊ Χορ ΘΧΘΗΡ] ἢ] 

ἢοο: δυπιὶ., αυΐ ἄἀοπιπι ἐπ βὶρ 6 πὶ ἔα" ΘΙ α΄Θ. Βο]εΐ, πΘΠ]0 δϑί «εἱ 

δύοθαΐ ἂν ''ᾶοὸ. ἴπ ἴἰος δχϑηρίο ἱποδί ἔὰπὶ εοορτίαίο ἔΓδαιδηίδί 8 

ἀουϊυβ (ἀοεϊσπαία ν. 1250: π6 πη ρ ἢ 5 εδτῃΕορ ἱπριθάϊαγ 5.) (πὶ 60- 

εἰίδίϊο Ἰδίθητἷβ ρΡϑυΐου] αὐ Ὠ}}}} τπηοποηδαπιὶ οδί, αὐ ἤθη εβέ 

Ῥεγίουϊαπι. Ψ᾽άθΒ ἰᾶπὶ ᾶδς Οπιπία τΓεΐθφγὶ ΡΟ586 δᾶ ΑρΔΠΙ 6 ΠῚ ΠΟΙ 6ΠΊ. 

4ἱ 688 κοϊοναΐ ἰηίνασα δεᾶεβ ἰπβίρηθϑ, ἱπ αυΐθυβ, ααὰπὶ πππὸ 

εἰΐαπι εα8 ἱπίγεί, του ἑίαβ ἃ Ποιμΐπ 6, ΠΠΟΓΒ ΘῈΠῚ πιᾶμεΐ, [π|0ὺ Περ68- 

βᾶτῖὶο γοΐεγεηδα βυπέ δὰ {πΠὰπὶ, ᾳυΐϊᾶ ΒΟΙΟΠΙΠΙΟὗὺ πῃ Γαίΐϊοηθ, ηὺ8 

ἰδ τοερίοίίατ., οαυβᾶ ρμοξίία εβί, οὺγ 'οὺ δεάϊαπι εἰ! ρίαν. Ἔχ Θη]- 

Ρίαπι, αυοὰ Ρ6Γ 56 εϑέ ἰμβοϊίαμπι : ποαὰθ δηΐπὶ Β0]6ΐ ΠΠΟΓΒ Ἰδίθγα ἱπ 

δούϊνυβ βρεηαϊάϊθ. Βοηΐθδηία ΡῈ 86 Ροίεϑέ ἱηί6} Ποῖ: ποπ ρΡοίοϑέ 

ταίΐο.υ οὺγ ἰία δβοιίρβειϊξέ ρμοεία, εἰἰβὶ δὶ δὰ Αρδαπιεπμποηὶΐ ἔαίδε 

ΤΟΒΡΟΧοιΐβ. ᾿ 

ν΄. 1264. δαχτυλόδεικτος, αυἱ ἰία ἱπ ΟσὨ]08 οδαϊέ, υὐ ἀϊρίίο 8 

υονὶβ πιοπβίγοίυγ, ἱπβῖρ πἾ8. Πα χειρόδειχκτος ΟΡ}. Οεᾶ. ΤΥΥ. 

501. ἄς τὸ ρεγερίουδ, [Πΐβδαυθ ΠΙΪμΐΠΠ6. ΟΡΒ 6ϑΐ, ὖ ἀθ Ποιηΐηδ 

εοδίξείαν (ϑυπί δηΐπὶ φυΐ βου υαπέ δακτυλόδεικτον, νῖγαπι ΠΠΠαβίτε πὶ), 

Βεᾶ ἀε δεβᾶϊθιυβ, Θυδ5 6χ βεηίθηίία εἰοῦΐ ᾿ῃίθργϑ βοΐπη118 Γοϊ οἰίαία 

ἤοτεογο, ἄσππι ργοὈϊίαίοπι βευνδμί (ν. 101}: Βαϑῖθγα ΘΠ ΠΊ15880 Ρ6Γ- 

πἰοϊοὶ βεπῖθὴ πῃ 686 δχοϊριαπί, ϑοϊθέ νεῦο ὑπυβαιΐβηιθ ἐμένα 6 

ἰἰὰβ δεῖθβ, πραὺθ τῃοποίαν 5. 41} ΟΟΠΙ ΠῚ ΒΒᾺΠῚ 6ϑέ 50Ὲ1].8, Π6406 

δὰ Ρ ΐὰ 5 (πίς νἰνίίαν ἰμ 18. : Ἷ 

Ψν. 1207 --- 1264. Ροβίουϊυβ βυβίθπιδ ἃ σοπίοθπιρ] πη ΐθ τορι 

Βεβίϊβ ἐγαηβὶέ δὰ βϑπογδ]θπὶ βεπίθηζ δ. [πὸ ἔα] οἰίαίὶς ἔαβί! αἱ το- 

απ Αξαπιθηῖηο, ἱπίγανίέ ἀοπιιπὶ Βαδπι, ἴῃ ἀἃ πὰπὺ 6 ἰπ πιοιΐεπι 

ἱποίάδέ πιεέμεπάμστῃ οδέ. διοποπέ δος ἀς ἔγαρι δία οὐμπΐβ ρ]ογίδθ. 

δῦ! Ττῶρ. ὙὉ]. 1 Ῥ 1 ΤΥ 
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ψΙά68 ἐπ ἷβ φυοᾳὰς 6686 ζαβίϊρ᾽ απλ ρ]οτίθα, ἀοηλυπι 1ΠΠυβίγαπι, ἱπι- 

τΐπθὴϑ ΡΟΙΪσαΪ απ: ΟΙδιΐαϑ Οπιμΐδ ἰἰἰσγ, αυ8ᾶθ ἰυξ ὑτενίυβ ἀ6- 

εἰρι δία, 

ΜΝ. 1268, ὕτυυ Ρυῖδπιΐ Ορυ]θηί ββῖπια εἴ Ροίθη ἸΒ51πι8: ἐΐαα 8 

αυἱ ἄς εδ νἱπάϊοσίαπι Βαυπιεῖέ, ΒΌΠΙΠΟ αἰρηυ9 ΒΟΠΟΥΘ δἔ ΓΟἸἸχ ργδο- 

ἀϊοδηᾶσβς: ἰᾷ αὐυὐοὰ ἀϊοίαπι εἐϑέ ν. 4817 --- 49]. - 

ν΄. 1269, ϑεοτίμητος. Οἷ, ΤΒεὺ. Τ7ῦ ; υδἱ εἰἴδπι ΠΟΙΟΥ͂ ἃ ἀϊὶα 

ςομοοϑϑικ σου πη ΡΟΓΠΪ ΕἾ 6η1. : 

ν. 1260. προτέρων αἷμα εἰ ἄλλων ϑανάτων᾽" οτιπία βρε- 

οἰαπέ βοοῖιβ Αἰτεὶ, 

ν. 1268. ἀσινής, ηυἱ ἑχέαπι βογναΐ, υἱ Ζεὶς ἀσινὴς σωτήρ ΤΒεῦ. 

8206. Θυοᾶ δεοηΐηι παπιθῃ ἰαϊίασαπι ο8έ τε8 ἈσηπΠ88., οἰὰ8 νΟ]υηί88 

δο4υθ ἱρβὰπι πιο ἰαοάϊίαν 186518 1118. 

ν. 1204. δαίμων, φοιΐαβΒ ΗδΘΒβΙΌΔει 5 (ορρ. 121) ἐχ δοζυπι 

ΖΟΠΕΓ), 401 βίηραϊ: δἰ ρ ἰδ Βοπιὶμθὰ8 ρυοβρίοία μέ, ΟΓ, ν. 1510, 

ΘΟ". 518. Του. τοῦ. Νξαὰθ ἄϊνοιβί ἂὉ 118 βυπέ ἰΐ,) ᾳυὶ βαποιῖβ 

οὐτγδπι παροηΐί; {851} δηΐηὶ {8119 ροηϊά ἃ ραΐίγε δᾶ δία. 

ν, 120ὅ -- 1293, [Ιποϊρὶξ ροβίονϊοι υΐὰ ΜΝ δρίβοάϊ! ρΡρᾶγβ. ἴπ 

ᾳ4αυ8 ρυίπηαι Ἔχ] θέα οδ6 685 σαρὶβ δἕ οουὰ 8. δ! θαυ 8. 

ν. 1206 -- 1269. 9 Εοὰ, οδθδὺβ βὰπι Ἰεία]Σ ἰοία ἱπίαβ: “’. .--Ὁ 

Ταοα: αυΐβπᾶπι οἰδπιδέ ἂς ἱεία ]6ία]1} --τ  ΕΠδὰ, δἰέεγο σαφβὰβ 

νἄεμυο! “’ --- ῬΡεγίδοίυπιὶ Ορὺβ νἱἀεοίυγ 6 ἸΙαπιεπίαίοπο τορὶβ. ΔΑίᾳυϊΐ 

ςοιμ πη σαπιὰς αία σΟΠΒ1118. --- ΕὈΧ]ἰθοίυγ οαράθ5 ταρὶβ εἰὰβ νοῦ 

δῖ8 εχ δοᾶϊθιυβ δυάϊία : ἱπηίον ατἃ5 Εχοϊαπηαίΐοποβ ἱηίεγοραϊέ ἱηίοτ- 

χορϑίϊο οἰοῦὶ ρϑυίευσγι οεε ἀυθ απ 8, αυἱὰ ἔδοίαπάσπι “δἰὅ., ἱπέ61}}-- 

Βεμίϊβ, ἐδοίυπι 6886 ἰὰ, αυοὰ ργαβάϊχοναέ ναΐίθβ. Θυδε οἰιοτί οορὶ- 

ἔδίϊομ65, υξ δβοϊθί, ἃ σοΟΥΎρ]860 ΡυΟἔοΓ Γ, σομροδίΐαθ ἐδίγαπιθ: Ὁ 

ἐτὶβ ἐγοσμαῖ οἶδ, αρί9 πιοίο δηΐπιο, δρίΐϊϑ ραγίίοσ δὰ ἄϊβίέϊπρυεπᾶαβ 

688 πὶ ἃ οἰαπιοτίθιιβ Ταρῖ8,), συμ δ᾽ 15, ᾳυδ6 βεαυυμπίυγ,), ἐΒογου- 

δι ὰπιὶ δ Πρ ΪΟΥΣ Βαπίθη( 8. Ηδθ οπΐη σαντα βαπί βϑηίθη(ἴδ6, 

ᾳυδιὰπι ΠΟΙ. 5 δέ ἀυοάεοϊηι!, ργοϊαίαθ {γἰηιθίγ 5 υἱἶθ. Μίταπι 

οϑί, αυοᾶ Γἀσγιπί 4 ΘΧοΙδηϊαΐίο 68. 1118 (δίχ Δηιοί 18 Ρτοϊαίαβ, ϑέ ὃ 

1οὐπιᾶ οἵ δθηβϑὰ οἵ ἀϊσέϊοπθ πηαχὶ Πρ 6 1.6 ἀἰν θυ β88 80 1}1}18 βθηίθη 8, 

ᾳυᾶς ἱπάθ. ἃ ν, 1270, Γουαπίυγ., ΒΔ θυ οἰϊδη Ρ.Ὸ βϑμπίθη( 8, υἱ 

ᾳυϊπάἀεοίϊηι δχίογιθγοπέ ομογειία8, φαδπαυδηι Ὁ] {1 πὸ ἄδηναπι Θαυ απι ἢ 

νεῖβὰ (1269) δὰ ρῥιοίογειιὰαβ ϑαηίομ(ἰ8 γἸ 408, Ἔχ μουίαίας ΘΟ" 
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Ρι δου. ΜΠ αυΐϊάοπι [ἷο ἴρ5ο ὉΠ δπὶ ν᾽ ἀοίατ ἀΐχίββα ϑοηΐοι- 

εἴαπι ν. 1292. 

ν. 1201, δευτέραν, πληγήν (6 ν, 1265). Ὀαρίΐσεπι ἰσία πη δοσ6- 

Ρἶδθβο, ἀυρ!!οοπὶ οἰ απιοτ θη οὐϊἀΐϑ86 τόροηι, δηίθα δὴ ΠΙΟΥ 8 Π0Π“ 

εἰἀοτοί, μοβίθα ποργαΐ ΟἸγἀοπιηδβίγα ν, 1800, 

ν. 1208, εἰργάοϑαι ρμπββῖνο ἀϊοίαπι. Οἷ. δὰ ν, 329. 

ν΄. 1209. κοινωσώμιεϑ᾽ ἄν, νοβίϊ ρίαν 808 Ηοπιογίοῖ, οαΐι5 

γδίϊο ροβίία εβί ἴπ Του ογ 6. δυο] 6 ἀν {τ αοίαί 06. 

ΧΌ 12τὸ -- 1298. 1. Οοηνοσθηιὰ5 ᾿ὰς εἶνο5, -α ΠῚ, ΠΥ ΆΤΉ ΙΒ 

Ροίϊυ5 ε(εἑείο «ἰαᾶϊο. -τ Π|Ι. σοπδοηίΐο, δρΆΠΙβ δἰΐᾳυϊᾷ βἷπθ 

Πιοῖᾶ, --- ΙΨ΄0 Ραίοέ ποο: ΡῬδιδηί {γγαπηϊόπ), --- Ψ, Ουποίατηυτ 

δπΐπι: ἢΠὶ ἀρυπέ, -- ΨΊ, Βαυϊάοπι οὔθ ΡῬυΌυαῦο., πιοῦο δρϑίυγ. 

-- ΥἹΙ]. Αξββϑηίοῦ. 4αμπὶ νου 5 τηογῦία πὶ Τονοσα 6. ΠΘΩΙ68ΠΊ. -- 

ΨΠΠ. Απ βυθἱθοίατί βυηλ15 ποβηγεΐ δϑᾶΐτπη θΟ] ] υἱου θυ -α ΙΧ, 

Ηὸος ποη ἔοι οηάππ: πιοτίθηι πιᾶΐϊὸ 48 πὶ ἐγ γδπηηἰ ἀ6Π). - Χ, Νυπι 

6 ᾿δπιοπίαί οππὰπὶ Βῖση0 ΟσοΐΒαπὶ ΡΥδΟϑαρ ΘΠ] ΓΤΟΡΟΠΙΐ -- ΧΙΓ. 

Ἐξρδπιὺ5 ἐοτία στεὶ οοοπίζοη6. αὑδ6 ΠΟΠαυπ δ ἀοϑέ. --- ΧΙ, Αξβοη- 

ΧἰοΥ σορποβοθμάιῃι) 6586. 4υοπιοῦο εξ ᾿αῦοδΐ ΓῸχ. ---- ὙΠ665 σὁΠ0- 

τευίας ἰαπὶ υΐ Βεοηϑίουεβ ἔδιγα Βοπίθηξίαπι, ΘΟΒἄ6η1, αὐϊ 501} {υ{1 

ογᾶπέ ἀτίνοπι δυβθηίθ γὸρθ οὕτη δχογοϊίαᾳ (οί βηι6. ΡΟΡῸΪ νΐος 

ξυποίῖ, Πθο βυπί, αὐδ86 ρΡΓΟΡΟΒΈΠΕΙΤ, ἔὰχπὶ ἃ ΡΥΪΠΟ., ΠΟΙ ΟΟΑΠΩ͂ΟΝ 

6856 οἶνεβ, ἕπηὶ ἃ βεουμᾶο δέ ἔθγίϊο, νἱ ἰπίγαηδαπη 6586 ἀοπηαπν. 

Ρυεΐηο δββεπίϊπηΐίαν αὐδτίυδ εὐ αὐΐϊηί8 τηδίυεπίεβ ἄς σεραῦ]οα," 

βΒοουπᾶο βοχίιμβ οἵ βϑρίϊ πηιβ Τορὶ Ορὶ(Ἰδίυν!: ργΐπιο ἄσπαο οοΐανὰ 

οἵ ποτ Πἰΐ}} πὴαρὶβ ἀν ο βδη 65, αυδη) (γγαπηϊᾷοπις βοουπᾶο ἄδηϊ- 

ᾳὺς ἀφείη εἴ ἀπἀδοϊη08., αυϊἱ8 οετία ποπάμππι δχβίοπέ ἔδοϊΐπουΐβ 

ἐπ δϊοῖα, Βοταπι4ῃ6. βοπίθηίίαμι ργουαί ἀαοάδοϊπιυβ ΘΟΥΎΡΒδΘι8, υξ 

απ 'π 60 5ἰπέ, υἱἱ ἐγοθδηΐξ οὰπὶ 5. 10. ρει αν ἤοτεβ εἴ Ἔρτα- 

ἀϊδίυγ τερίηα, 468 ἰμϑῖσηΐ 8.6 ἀεβὶρπδίαπι. υδ ἴῃ ταῦυβ νοὶ 

αἰγοοίδβὶ πιϊβ δὰ νἱπαϊοίαπὶ 5υπ θη ὔδϑηη ποπ ραγναηὶδέ ἔὰγ08 σοποῖ- 

(Δία. εἰ αὐεϑβί δυοίοσ ᾿ἰμβίϊβδηϑ8, ; 

Ψ. 12τ6.- γνώμην, Βεηίεηίίαπ| βοπαίουβ, υὐ ψνῶμα ν, 1214, 

βουλή ν. 1280, ψηφίζομαν ν. 12τὸ, ΨΝοχΧ γνώμην ἱπίε!Πρίίυν δὰ 

ταύτην ν. 1292, ' β 

ν. 1211. Αὰἂ δοᾶάεβ υς σοπνοσδηᾶο ἱπιρεΥδΥ 8 εἴν! - 

θυ8 δυχίϊία π). --- κηρύσσειν τινί, ἰᾳ Β6 γα δ] 46 πὶ ρτγδεεοηΐο, ὙΠῸ, 

1043.. --- βοή, δυχ τι, αὐ ϑυρρὶ. 130, Ηοπι. Οἂ, ΧΧΙΙ, 182.: 
τ". 
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ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν᾽ ὀρσοϑύρην ἀναβαίη καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ 

δ᾽ ὥκιστα γένοιτο; ἴπ ἴιδο οσορί(ίίοπα Ροβίία νἱἀείαν οΥἶϑο βίβπὶ-- 

δοαίϊομὶβ δυχὶ!,), ᾳυρᾶ δοοαγγὶέ ἰασθᾶ ΡΟΡᾺ]},) οἰδιηοῦθ δέ ἑὰπια!ία 

δυχὶϊ πὶ αἰϊαέατα ἴῃ τὰ βαρ ἰία. Ταπια]ίαπι ΟἸΔλοΥ 6 ἰυποίαμη ἀοβί δέ 

μδθὺ νοχ οἰΐαπι βαρ]. 682: βοάν τ᾽ ἔνδημον ἐξοπλίζων. 

ν. 1212, ἐμιπίπτειν, ἱπνδάᾷετθ, δϑϑυθαὶ δ] 14ὰ6η1, ἰγγαθύθ ἐπ 

εἰϊᾳυϊὰ, ἱπ δοᾶθϑ, Οἵ ν. 816. Εοᾶδθῃι βθηβιι ἐριπιτγνεῖν ν. 1090, 

28:0. , 

ν. 1218. ἐλέγχειν, οογίο ἜΧρίου γα, οἷ. 6 ΟΡ ΟΒΟΟΓΘ. -- ξὺν 

γνεοῤῥ. ξίφει, τθοθπβ ἀϊβίγϊείο εἸαᾶϊο. ΟἸΙδα! 15. ἀΒίγ {15 Β8π6 

ΟΡυΒ εγαΐ ἱπίγαμίθαβ δθἄθ5, αἵ σορποβοοιθηΐ νἱπὶ γερί 1Πδίαπι:: 608 

δπΐηὶ.), 4 5Β'π6 δ ΠΙΪ8 ἀν Γυ Β86ηΐ) ΒΕΠΕΒ ΡΟ ΒΒΙ ΠῚ ἢ.) ἔδοῖ]6 οἰ εεϊββοΐ 

γορίηδ, πϑαὰθ ἰᾷ βἰπθ νυϊποῖθ. Ρυδείεγεδ πεϑοΐεθ απ, δ μλϊπ βίο 8 

ΔιΙαδίοβ ἱπία5 Βδθογοέ 114. ΟἸδάϊ!, ἀπ05 βου ϊέ ΘΠΟΥΒ., πιοπιο δ ἢ- 

αν οἰΐαπι ν. 1561. 6 ΟἸγίδομπιποβίνας ἔε]9 πϑαὰθ ξίφος ἀϊχίββθὲ 

Ροδία, «αΐᾶ βοῖτ ομηΐηο ποὸη Ροίεγδί οἤου 8, συϊαδπιοῦϊ ἔθ]ο δᾶ 

εδϑεΐ, πϑᾷὰθ δρία οβϑβεί διηθῖραδ ρμᾶγίϊου]α σύν. 

ν. 1215. τὸ δρᾶν. 51 ᾿πἰγαυδηΐ ᾿θᾶθϑ, νἱ υἱευδηΐαν δέ σενοσᾶ 

ἀρεραπέ δ!ἰαυΐά, ααὰπὶ ἀϊσαπὰϊ ροίΐα8. ΡΥ 5 ἔα προηάαπι ογδί, βὶ 

Ρορυϊαμπι σοπνοσδυδηΐ, --- ἀκμὴ ἰᾶθῃι αυοᾶ καιρός. ΒΙ.. Οἵ, Ῥεῖβ, 

401.: κοὺκ ἔτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή. 

ν. 1216. πάρεστι, ἰἰοεί, ν, 8485, Αρρδιδϑί ποὺ, οἴδατε 

νδίεξ μοο. Θυοᾶ δά δὰ 4υ86 Βεφαυπίαϊ τοίδγθπᾶαπι. Κὲ δὰ 

εἃ 4υᾶς ρτγδεοοᾶυπί, εἶναν ἀκμὴν τὸ μὴ μέλλειν, ᾳαοᾶ ΡΙαρυΐϊ ποπ- 

Ἠ}}118., δἀδεπάμπι ογδέ τοῦτο νεὶ ία]6α αυϊᾷ. -- φροεμεάζεσθαι, Θὰ 

Β5ογα 486 ζαβίϊρίαπι τοὶ δηΐεοοδαπί. Οἵ. ἔπι. 20, 6 φροίμιον 

Αἰχὶ δᾶ ν. 81. Θυδείΐυβ βεμδίου. ρευϊσυϊα ἢ ἰηϑίδης185. γγδι πε ἀἰθ 6 

Βιρεέ, ἰὰ ᾳυοᾶ δὐυπὶ βαπέθηί( δα ρυΐμπιὶ ἀββϑιίγὶ οβίθπαϊς, Εἰδηΐπι 

υὖ εἀνοδίαν ἂς ἔγγδηπῖᾶθ, αυδπὶ σ᾽ θεγ6 οοηνοοδπὰαβ οταΐ μοΟρι- 

1.58.9 ποᾳὰθ ἤγπιΐ αυἱάφυδι ογαΐ ἐπ βαπηδίου: θυ, οἰβὶ δϑάθρ. ἱπίγα- 

τοί, φεδαβίαὶ, 

ν. 12ττ. τυραννίδος" Ἐδρία ἀϊρηϊίαθ οβέ δᾷ, βθη868 ἡὐσᾶπι 

εβέ βυαπιπλαὴ 15 Οπιηΐθὰβ ΓΘ 5. δι ἐίυ 1 πὶ (ϑαρμ!. ὃτῦ --- 815): αυδ8 

Ἰερίθα5. εἰνἐίαί 9. σοπΒίίαία 686 εἴ οοπρτί απ νοϊαπίαίο απΐνουβᾶ 

βοιδίυβ οἵ βορὰ, ἀπ τοῦθ βίηρι 8 δυάίθηβ δούαπι ΘΟ] 8., 568 

ἰρ88 ἀξσοοιμθηθ, αὐἱὰ 816 δροπάσμ. ἔμθσοβ 16 ροβίαθ βυαμί ἴὰ 

ἴαγα πεγοάἰίατιο, 400 ἐγδπδὶί ἱπιρουλαπι ἃ Ραίχα δὰ Πα, τοροίί-- 

’ 

Ὁ Ν, ΝὩ. ........ .. 
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ἔὰπὶ ἃ ἀἰνίο βοπουΪΒ δυοίουο, Ο88 αὐΐ ΔΕρΡΟΓΠ δία, ἰἰϑα 6. βοηῆς- 

ἕυψαθ Ρορυϊοαθ. ᾳαουαπι να 88. ἃ} ἐΐ8 ἸδρῖθῈΝ Ρεπᾶάφί, ἰην (5 

ἐπιρουΐα αὶ δ᾽ νἱμαϊοαΐί, οδέ ἐγυδηηι8. Αρραγοΐ οορίίατο ἴδπὶ οἰ. 

τὰμι ἂς Αορί βίο. ἰῃηίου ααθ πὶ οἵ σορίπατι σοηϑυθίυἑ ηἶβ ΑἸ αἱ ἃ ἰη- 

ἰογοοάονο ἰδ δηΐίθα Βυβρίοδίυβ οὐαί : ἰίαᾳιιθ Θχρ]ϊοδίι". ἢ ΠῚ ΘΙ ΙΒ 

ΡΙαΓ ΙΒ. Τυτγδμηῖάθπι τονογᾶ οοουρδΐ Αδρίϑίϊβ (ν. 1555), ἰἄᾳι6 

ΡΟ βδίθξίαη (ν. 1666), 4αΐθυβ ἢ πιᾶυΐ βο] θθαί {υγαπιΐβ ἰπ τ ἷ-π 

θὰ5Β Οτδοοὶβ. ϑίρηδ, 6 αυΐθι5 0. ΘΟΠΒΙ Πα Πὶ σορποδβοῖί ΟΠ ΟΥ̓ 5, 

εδἄθηι βυη!έ, αᾶθ δηΐθα βυξρίοϊοπθηι πονεσδηΐ ἄς οοπβαυρίυδ᾽ηδ 

Ἀδρίϑίὶ οἵ ΟἹ νδοιηποθδί δ, ἀυουὰπι ἰᾶπιὶ ΤΓδοογ ἀαίυτ, 

Ψν. 1218. [ηιρτορθδί αυΐηΐαβ βθηδίου,, αφυοᾶ ἀἰββίαϊο οΥὐέο τείατο 

ἀαίαν σοπδβαϊίατη. ΟΟμπβθη ἷ 6 νΘΓῸ ΘῸπὶ οαπὶ ρυΐπιο δ φυδῖίο οϑίοπ- 

αἰέ ἱπίογροβίέατη γάρ, αυοᾶ οδυβδμπι μου ΐοα]Σ ἃ σαδτίο Θχ δ {1 τορ6- 

{ἰξ 6 οὐποίαίϊοηθ. -. μελλοῦς κλέος, οὐποίεδίϊοπῖπ ἰδΔὰ-Ὁ 

ἅδη, 4188 ἱπ σοπιπι((6η 0 ΒΟ] 6" 6 τάνεσα Ἰοοῦμ Βα οί. 

ν. 1219. πέδον, υὲ λὰξ πέδον πατούμενον ΟἸι. 648, ΒΙ,. - 

καϑεύδειν χερὶ ἀϊεία πη υὐ βραδύνεσθαν χεῖρα Ὑμεν, 628, ΟἿ, δ» 

δ84: χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον. 

Ψ. 1280 5.- Νεβοῖο, 4 ὈΔΙ 8 Δ Βαηΐθη (ἴδηι πὶ θδπὶ ἄϊΐ“- 

οδϑῖὴ; δἰ. ααὶἱ δρὶέ, εβί οἰΐδπι ἱπ σα π Βεμἄο. Οτανϊ(αίθηι 

αἰγίαξαια τοὶ Ρυοροβίίδθ ὩΡΠΟΒΟΘΩΒ δαπογίδία" βαχίαβ βεπαίοσ, υἕ 

αυδπὶ οαἰουτῖπηθ ρον ποϊδίαι αἹίετ αΐνα, Ρτοθαίασ πὶ 586 6856 ρτομῖέ- 

ἔδη8., φυϊδᾳυϊὰ ἀραίαν, πιθάο ἃραίυν διαυϊᾶ, --- τυχὼν λέγω 

Ργίϊοῖ ρα ΡΤῸ ἱμἤηϊνο, Οἵ, Εοβί. τ, ὃ, 129, ποί. ὅ. ρ. 663. - 

Αὰ ἐστὲ Βυἑ πίε! ροπάμσπι βουλή. --- τὸ βουλεῦσαν πέρι, ᾳυοᾶ 8 

ΘΘηβοπμπ), δ βυδᾶθηᾶυπι δίζϊπεέ, πέρι δοσαϑαίνο βὰ0 ροβίροβ[ιία πε 

οίΐαμι Ρεῖβ, 61. Οοπδίυβ ἰυπραπᾶϊ πέρυ οὐπὶ τοῦ δρῶντος ᾳαϊνίω, 

οομίογίαπι οἵ δι ραδπι τα ϊέ ξοηίθηί 8 1. 

ΟΝ, 1282, Θυδα βἰβηϊδοανῖέ βεχίιβ, δροηάαῃι 6556 δ'π6 Τ]0Γ8, 

οἷατίαβ ρτοδίείαν βορίϊπιαβ βεπδίου, ἄϊβεγίε δα ἰᾷεπι, αυῃοᾶ 1116 σεπ- 

ΒΕΙῈ ἀΐσθηβ. Απηίθ οπηΐα δηΐπὶ ρου σα] πὶ ἔαεϊε πᾶ πὶ οβέ, δ Β61- 

νδιΐ ροββδὶἐ τεχὶ αὐυοᾶ 5ἰ οοπίϊηραΐ, δοίΐοπε οὐἱί βεσνδΐαϑ, φαυπι οτᾶ- 

(0 ηῈ 8. ΟμλἾη0. Π}}} εχρεάϊαπέ, 

ΨΥ. 1288. λόγοισι, ἰἰ5 ογδίϊοηἶαϑ, 486 πὰπς ἐπ βαηδίυϑ δὲ 

ἧπ ῬΟΡΟΪΣ σομβῖῆο ἰναυδπίατν, 

Ψ, 1283, Μοπεί οείανιβ βθιδίου ἐβ886 ΡῬουϊου!απὶ ἐγγαπηϊᾶϊ5, 

4086. μι ΐβεύϑ τεἀαϊίῃγα 51 ΟΠΊΠοπὶ νἱΐδη], ἶδὶ ἤὰπο ΡΓΟ  υΘ δαί Γ. 
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Π(δαὰ8 ἷ6, υἱ ρυϊπιβ εἴ ᾳυατίυβ, δὰ ρορυϊαπὶ τεϊοσαί, -- βίον 

τείνοντες, ΡΥ ἑαΐαπι νἱίδηι. Ἶ 

ν΄. 128ῦ6, δόμων, ἀοῃιὺ τερίϑε, -- ἡγουμένοις, ἡυπι 

ἑϊηρθείαπ) δὲ νἱ ηἀϊοαῃέ. : 

ν. 1281. πεπαιτέρα, ὡριμιωτέρα, γλυχυτέρα " ἡδύτερος, φησίν, 

ὁ ϑανατὸς ὃ ὑπὲρ τῶν δεαποτῶν τῆς τυραννίδος. 5601, “ 

ν,. 1289. Νυϊ νδίϊεϊ μα ταν 6 Χ Ἰαπιθη ἕδη 1}}8) ἴ. 6. πα πὶ 

(απίαπι {γι 6 πιὰ8 οοπίθοίυναρ ἐ -α Μοποξ ἀδοίιηβ ποπᾶστι σθέο 

86 δοῖὶι 6.) αυἱὰ δοίαμη κἰέ, ἰίδαμα βυδᾶοέ, αἱ ἀοιηαμπι ἱπίνοπέ, 

ὟΝ. 1290. Θετία ἀδηιαπι οορπηἰίΐομα ρᾶτίδα ἂς 8 ἃϊ- 

ςοπᾶμπ μι 6ε9(. Πἰοοπᾶμππι ογαΐ πὶ οοποίοπθ ΡΟΡΟΪ πιοπείαι8 ἀηᾶθς 

εἰ μυΐϊσ παπ οοηίεοοΐαταβ βεᾶὰ σε οογίδπι ρῥγοζειοπάδμι 6886, 

Οομξογε ΒΤ πιῆ, 50 Β].- Τιδοῖι.. 425: ταὐτὸ δ᾽ οὐχὶ γίγνεται, δόκητ 

σεν εἰπεῖν κἀξακρεβῶσαν λόγον. ; 

Ἱ, 1292, ταύτην, 50. γνώμην. -- “ἰδ φὶα οπιπίαπι σἃ- 

ἐΐοπο παρ ϊία, --ο πληϑύνομαι, ταυϊμτ(υᾶϊπῖθ δαρίογδίθ. ἐποϊϊμοΥ. 

Οἵ, ν. 801]. ΥὙἱάθβ δμπς οχίσγοημπμι Γαϑρίσογο ἰᾷὰ, ἱπ 4ὺ0 ρμ]οῦίᾳυς 

ΟΟΙΒΘ ΒΓ ἢΐ δβαμδίοστοβ εδἴψὰθ δββϑιηί τὶ. Εἰβέ ἰπ δὸ βεηίδηϊξζί 

υλέ 8. ΔἸ ααϊᾷ δαοίονϊ ας. βίδίέ δηΐηι ργῸ ἀδθογοίο βεμδίυβ. [1ΐδασθ 

108 νΘΥΒ5 ΘΟΙΎΡΙ δ6ὺ ἔγίθὰο, αυἱ ἐνοοανεγαΐ δὰ ξογεμᾶδβ βοπέθη- 

(ἴὰ5. ἰϊβαιο, δαὶ οἱ 56 δἀϊμηρὶΐ, αὐδ6 ρΡ]ουβααθ μἰδοεΐ, θᾶαπιαὰ8 

ἀεδοιοίαμι Ῥτοπαπίϊαί, Εἰδάθπη ταί ἴμ Εἰ απιθηἑ ιν Μίπουνδ, 

488 ἰυάϊεευ δὰ δβεπίθμίίαβ ἔοιεηᾶαθ εἐνοοδΐ, ἴρβα Ὀἱ(ἐπιᾶπὶ εχ, 

φάμα 6 ριδνΒβί πιδ ἢ), Εμπὰ. 109 δα4ᾳ. 784 54. 

ν..12983, ἐπαινοῦμεν διαφόρως ταύτην γνώμην, τὸ μαϑεῖν, ἔπ 

οἵᾳ ἐστὶ καταστάσεν ὃ βασιλεύς. 8. οἸν 0]. 

ν. 1294 --- 1869. Πεϊπμᾶς ἱπ αἹίθια ροβίθυϊουβ ρδυίϊβ ἀνθ 

δρίβοῦϊ! ρᾶιίθ Ὄχι θέαν ΟἸγίδοηι ποδί ρ]ουϊδηβ ἂς σδϑᾶθ σοπίυρὶβ 

ἀΐὰ ρᾶιδία πὰπς ρογροίγαία, ἀθ υἱ(οπα ΠἸΐ86, ἂς αταϊοἰ εἶα Αδρ ει, 

ἂς πιογία Οδββαμᾶγαθ βυδ8 ἰδοίδίϊοπμεβ 6 ἱπίθν ρε] δὲ ΕΥ̓ 

ταϊγαίίομα οἵ πιΐῃΐθ ΡΥ 15. --τ Αρογιαηίυν Ρονίαθ, ρδίεπί δοῦθϑ, 

οομϑρίοϊίαι ΟΟΥΡΒ ΑρδπΙθπ ΠΟ Ἶ8 (ν: 1820) εὐ Οαββαηάνδο (1802), 

αυΐϊθὰβ δἀβίαπβ (1301, 1398) ΟἸγίαθμπμοβίνα Ἰοαυϊί δα 488 

βΒεᾳυχηίαγ, Αἄοβέ ργδείογθα ἕαηΐοα, αὑἃ γΘρθὶ ἱμπιρουδέ (1804), 

δἀὰοϑί ὈΙρ ΘΝ 3.9 41 8}}}.) αἱ ν᾿ ἀοίατ,, πιὰ {θποί (141 δ), 

ν. 1294 --- 1220. Αἰΐοα ἀϊββίπια αν, αὐ ᾿πἰ πη ϊοαπι Ρογὰ 6 ηι: 

ἤὰπς σοπβι αι ἀΐα ᾿ ΠΛῊΝ εἴδεοὶ Ἂ»"» 1801). Ιἄᾳφὰ9 μα εκείθ, 
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Ταδιϊία (απΐοα ἐμπρ]οἰ αι ἔουῖο: ἰΐα οσοίβιιφ βαηραΐηθ πὶ δάβρογμι 

(--- 1814), Τία ἀουϊία πιογίαο οἕ ἰυϑία βυπέ βοϊυἱϑ (-- 1320). 

ΟΟΥ͂, 1294 -α 1298, Μωυϊίογαπι δηΐθα (ει ροϑίϊνο ἀϊοίοτ πὶ Π0Π- 

ἐγαυΐα ΡΥΟΐοσσο πιθ ποὸὰ ρυδουϊέξ. Ατοπιοῦο δπΐμὶ οβίθϑα ἰμἰ εἰ (ἰδ 

ἑηἰτηϊοὶ, φαΐ νἱἀοηίαν διηίοῖ, ἱπίογίαμίαιη. οἰγοαμπιδερίαίς δἰϊᾳυὶΐπ 

ἱπβίαι οδβαΐϑ, 6 40ὺ πεᾳιραΐ οἴ ρὶ ἢ 

ν. 1296. πορσύνων, ΡΥδεΡΘη8, δρεῦίθ μβᾶγϑηβ, οβίεπάθη, 

Θυὲὶ οοπῆίοίαν ᾿ηϊπιϊοὶ {ἰαπι, ἤθη ροίογὶ μᾶτᾶτα ατίϊδοία πη, 4ὰο 8]{6- 

γα ἀδεοδρίυγιϑ 6δδβέ, 

Ψ. 1297, πημονή, αὐ ἄχος ν. 1112., ς 8] 8 πὶ 8. -- ἀρχύώ- 

στατον δρροβίίαπι πήμο»}γ) 486 ρμαγδίυν ἰπβίδι οδδβὶδ, 4186 ςδβδὶβ 

ἑπβίαν ἱπίεγεμπαδ οβϑί δ]ίοσὶ, 

Ψν. 1298. κρεῖσσον φΡεγέϊπεί δὰ ἀρχύστατον, πιαίιι5 δἰ(ἰ(αἀϊπο, 

αυδπὶ υΐ Βαρτα εἶ ἤμεβ ἔγαηββι! γα ροβεαΐί αἰΐᾳυΐβ, Οἵ. Ρειβ. 9ὅ, 

99. Λρ. 884, δΒιπηὰο Βυπιία ἃ ἔδγὶ8 οδββὶ 18 οδρίΐ8, 6 φυΐνυα 

{γαηδβι! οπᾶο εἴυρογα σοπδηίυγ, 

Ψ. 1299 --- 1801. ΜΙΝὶ ποὺ νϑίογί9 ἀἰβοογάϊαθ δογίδπιοπ ἄΐα 

«ορί(αἰίοπς ΡΟΓΡΘηβαπι ανϑηΐϊΐ, δἕ βὺῦο αυϊάσπι (εΠΊροΟΓΘ: Υἱάθβ πι6 

πὰπο ἐπ Τὰ εἴεοία βίαγθ υὐὶ ᾿οίαπι ἔεοΐ, 

ΠΥ, 1299. Θοπβέτας ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδε νείχης παλαίας ἦλϑε οὐκ 

ἀφρόντιοτος πάλαι, Ἔνεπὶξ ταὶ ἴα, αὐ ἄϊα ἄθ ἐο οορίίανειῖπι. 

Ψ. 1801. ἐπ᾿ ἐξειργασμένοις ῬεῖδΒ. δ2δ, υἱὲ Ρδ]]ο εἰἷα εβὲ 

αϊσιοηβ ταί. 

ν΄. 1802 -- 1809. Αυδε δὶς εἴἶεοὶϊ --- πααὺθ δηΐὴ ΠΟ ΠΟΡΘΡΟ --α, 

αξ πεαια οἴυροιεί πθαὰθ ρτορἸβαγοΐ πιουτίθμη. [πδῳϊία πὶ ἐπα 51 11Π|ν 

αἱ ρμἰβοΐαπι, οἰγου 1169. πιᾶϊαπὶ νϑϑίϊη θη ρα] θη απ, ΒΒ. ουπὶ 

ξετῖο, ἄσαθαυβ ᾿απιθηΐαί Ομ ἢ 15 τὰ Θὰ τα ἱθὶ θυ ἑδὲΐ, σΟΙαρ50 ἰθγίϊαπι 

ἀπᾶο, ἵπ ΟτΥοὶ ἱπέευὶ πιουουαπὶ βογνδίογ 8 ν οἵ ᾽ν ἃ ΠῚ σταεϊατη, 

Ψ, 1803. ἀμύνασθαι. Αρί(ϊπβῖπηα εβί πᾶθς οοάϊσαπι Ἰεοίΐο, 

᾿φυΐα φγορυϊϑαίίο εὐαΐ βἰ πιριοχ δοίϊο, ογθρίϊο βϑοιγίβ εἴ ἰοίυβ ΟἹγ- 

ἐπκειηπεβίγας ἱηηϊοίαβ, φεύγειν νεῖὰ ὕδηβ ἰθηιροῦθ ριδεβεπίὶ ροβί- 

ἔτη, φυΐϊᾶ ἸομρὶαΒ Ρδίθέ ᾿ιδες ποίϊο. ᾿ - ᾿ 

ν. 1904, Βείε ἀϊοϊίαν νεβέϊβ Αβαιπθπιπομηΐ ἱπίθοία, 4υΐα ΡΘΙ ἕο Υ 

δο τείς οἰδυβα δϑέ ἂὺ δἱίεστα ραγτίε, πλοῦτος εἵμιατος ο" Ἰοπρίέπαϊ- 

Ὠδἢ, 40ἃ ἱπιρΙἐοαίυν 1116, Οὐ, 5'ΘΠ0]. Ἐν. Ηδο. 1277: ἑμάτιον 

παρεσκεύασε μὴ ἔχον διεξόδους μήτε κεφαλῆς μήτε χειρῶν" ἐν ᾧ πε- 

ρεβαλοῦσα αὐτὸν λελουμένον ἀπέκτεινε. Οἵ, ΘΟ]. δὰ Π, 1, 1. 1795 
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ΦΟΡΉΤ,. 6858, 1099: ὃ μὲν γὰρ ἄιμιφὺ χύτλα τὰς δυςεξόδους ζητῶν 

κελεύϑους αὐχενιστῆρος βυόχου,. ἐν ἀμφιβλήστρῳ συντεταργανώμενος 

τυφλαῖς ματεύοει χεροὶ χκροσσωτοὺς ῥαφάς. Ῥαίαπᾶυπι δδὲ δᾷ Ιᾶνδῃ- 

ἰδ) 8οοθϑ 856. ΟἹ γἱδοπηηθείγδη), ἔευθηίθηι 00 ἰηδιβίαπι, αυδδὶ οἰυϑ 

ἰαββὰπι δχβρθοίδίταμι, εὐ ἰηργοδβα (ἰαββαπᾶνα, βἰιηυΐας ρΥἰπιδπὶ 

πϑεία δβἰΐέ οσοαδίομοπι, οαρὶτὶ πος ἰῃίθοῖββα ἰοίυμηααθ ἔθοΐββθ. -το 

ἄπειρον, υἱ Ἐατ. ΟΥ. 25. ἡ πόσιν ἀπειρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματε 

ἔχτεινεν. 5'ς ἀνέρων ἔπι. 684. ἀμφίβληστρον δοἄδπι 96 η81 

ΟἸι. 492: ἀθ ν᾽ πο} 8 ΓγΌπι. 8]. 

ν, 1806, περιστιχίζω. ΗδλτροοΥ. περιστοιχίζεταν “-- το --α 

ἔκ μεταφορᾶς τῶν χκυνηγετῶν. κατὰ γὰρ τὰς ἐχδρομὰς τῶν ϑηρίων 

ὀρθὰ ξύλα ἱστᾶσιν, ἃ καλοῦσι στίχους, ἤγουν στοίχους, κατάπεν 

ταννύντες αὐτῶν δίκτυα. -- πλοῦτος εἵματος, αἰ πλοῦτος γᾶς 

ΤΙον. 950, ' 

Ψν, 1806. δυοῖν, ν. 1265 εἴ 1267. 

ν, 1809. Ασοννδ ἱἰγοπία ααὰπὶ Οτοαπὶ ϊοαί τηουί ποτ πὶ Β61« 

νδίουθπι τ ον πὶ ̓ ῃἔθτ απ, ααΐα νἱνου πὶ Βοινδίου οϑί [αρίίει 8ὰ- 

ΡῬΟΥὰ5 (ν. 222), {εδνίϊαμι ἰοσίαπι ᾿αὶς βειναίουι ἄθνονθέ, βίοαί (ονίῖα 

Ἡνδίίο 1ονἱ βοεναίουὶ ββοιὰ παρδίασ, Οἵ. 1. 6. εἰ Ερΐβ. ἔν. 49: τρί- 

τὸν Διὸς σωτῆρος εὐκταίαν λίβα. --- δημόϑροος, νά δὰ ν, 419. 

ν. 1810 --- 1314. [4 ἱνᾶιπ ΘΟΥΥ 65. δπιϊ{{{{: οἱ βδηραΐπὶβ 8ἅ- 

ΒΡΕΓΘΪΓ τ16 πἶρτο ΤῸΓ6 οὐπθηίο, ᾿δοίαπίθμι αἱ Ιονἱβ ἀπιῦγα Ἰδϑίαΐυν 

Β6Ρ6ῈΒ ἴῃ ραγίυγ (06 06] 1 618. 

ν, 1811, Ε ΧΙ ΔΙΔ 5 δουίδηι βδπραΐηΐβ οαθᾶἄθσιῃ: 858Π- 

Ευΐπθ ΘΧ]α]αίο ἀθβίρηδηβ, υὐἱ σαθἄθθ δοαία δἰ ἱ ἐμῇϊοία εἷέ, 

Νν. 1812. ψαχὰς δρόσου υἱ δρόσον κατεψέκαζον, ν. ὅ20, δὲ 
οἵ. Νοί, οὐ, Ὁ} 

ν. 1818, δ ἴονα ὀμβρίῳ οἵ. ποί. Κίδαη}. Αὐἰ δέ, Νὰ}. 818. 
υἱ ἔου{ΠΠ{4{ ργοβρίοἰεθαί, ϑαρΡ]. 689, --α νότος νϑηίαϑ μανία; 

1(8 νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς Ῥτοηι. 401, γοτίζων γάμος, πιαδοξαοϊ οἴ 65 

06] οἱ {611ὰν}8 πυρίϊαθ, Πδηαϊά. ἔν. 86, φυὶ Ιοσὰ8. ποϑίγο βί μι ]- 

Ἰἰπιι8. ΟἿ, 50 Ρ}". ΡΊΠ, 1457: ἐτέχϑη πληγῇσι νότου, ΟνἹ]ἃ, Μεί-. 

Ι, 204. ᾿τδα]ἀϊ9 Νοίυβ δνο]αΐ 8118. 

Νν. 1214, γάνειν, νοϊυρίαίς, ἰμπίουρνοθίαπιθηία πὶ νότῳ δρροβὶ- 

(υη,) αἱ ἀρχύστατον νοοὶ πημονὴν ν. 1297, γάνος νἰὰς ν, 587, -ὦ 

1 οἰ οπάσωι οθ.; ἢ Διὸς νότῳ γάνει χαίρει σπορηιός, -- Βθβοβ 
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φυδδβὶ ρδτίι οἀϊίαν ἃ οαἸΐοο, [(ἃ λόχευμα Φυλέως, δ]ΐὰ5. ΡΠ γ]εὶ, 

Εν. 10}. ΑἸ], 285, 

ν, 181ὅ -- 1320, αυδὸ αὐππηὶ ἰία 5 !, νο8. 408 ΤΕΥ ΘΠ 

Αγρὶνὶ, Ἰαοίφονηΐ, δὶ γνἱαοοί, φαυΐϊάοπι ροουτίογ, ΑΔ 1ἶβ8.. 4υΐϊ πιοῖ- 

ἕωο Εἰνα 65 Ἰαίανὶ οὐδηΐς ἰαϑίθ πο. ἢ{, οἱ δὰ (υδηδαπι ἐμ 5{{{1Ὶ 8}. 

Το μια] ΘΧβθογα ἡ  ὰ8. ἀα απ 116 ἴῃ δοάϊθι5. μοοα πὶ ἱμ μ] ον ον ἱ, 

ρβ ''ος ἀφοθάριηβ θυ ϊέ. 

ν, 181ὅὉ, πρέοβος, ποποτίῆοα οἰουΐ ξοπδίι8 δρρε]!δίϊο, 

ν. 1810, χαίροιτ᾽ οοἰί. νά δὰ ν, 912, 

Νν 1217 8ᾳ. πρέπειν ὥςτε ἐπισπένδειν ἈΝ] 6556. μοίεβέ, ῃἰβὲ 

ΒΡΡΆΓΟΘ (Ὁ]6π|. ααἱ ᾿ἰΠ αίοη68. ἰδίαν 8. 51. (84 πρέπων φωνεὶν ἂρ- 

. Ρδιδηβ αὐ αυὶ Ἰοουΐανυβ 5.6 50}. Οοᾷ. Ὑ γι. 9. πρέποντες ὥςτε 

ἐπισπένδειν 60, «υοᾶ ματα! 5 δαί είαν ἢ απ θυ 18. εἴ πι ΚΟ Ὰ ἐπ ΠῚ 

ΒΘηὰ5, ΘΟ ΠΘΡ ΑΙ ΠῚ τοῦθ πὶ ἀδδίσδί, [ἅτ ποία πὶ οδί ΠΠναίο 65 ἕαπὰϊ 

διοιίυο ἃ 5βυΐβ, νο]αΐς Ραίγοοϊο ἂδὺ Δο 6 (ΗΠ, ΧΧΠΙ, 22), Αρα- 

πιΘηπθηΐ 8ἃ}) ΕΣ] θοίτα. Α βυΐβ ἐριίαν τποῦίαο 86 βιυ!έ αχϑρθοίαπῆ]δο, 

δΒυὶ ἀρραγδιί αὐ ἴἰ, 401 δα8 αἰϊαίασγὶ βαΐί. ΝΟπιΐπο ΠῸς Πιδοῖβ 

ἀεοογοί, ᾳαδιη ΟἸ  (Δθπιποδίγαπι. Αὖ 115, ἃ αυΐϊθ5 Πυα(ο δχβρθοία- 

ἔυγΓ, Βᾶπ6 Ὡοὴ οδεάεβ ἐχϑρθοίαπδα εβί. ἢοος νεῖῸ εοξί. αυοᾶ οοη- 

Δεπαϊί ΟἸγίδοπηηθβίγα; δὶ ᾿ᾶθς (οαεᾶδ5 ἰοία {νἸρ 1 1οὶ ΠΡ δε ομἶβ ἰηβίας 

Ῥεγρείγαία) βευδηΐ 8} 1ϊβ, ἃ φαϊθὰβ ΠΡ αί10 ροί 5. πιουίαο ἕυπάοπᾶα 

εβί, ἰυβίυβ ογαΐ μἰο ἀρβεηαϊ Π|058. ἴπηο0 ἰαδβί{ἰ86 ἀδἔεδηβίο: βὶ δᾶ γᾶν 

ἄἴοπο ἐρὶέ νἱγ αφυϊβρίαηι, 4τἃ ΑΡΑΠΊΘΠΙΠΟ τηᾶϊαὰ ἀοηιαΐ μία! οχβθ- 

οὐ }118, [πὶ εχίγθηνα ᾿ναΐυ8 βθηίθηίίδθ μαῦίθ πιυίανὶί ροεία βίγα- 

οἴαναμη δἕ ἀϊοίίοπθπ, Ρυγδοιἑί{1Έ ΟἹ γα 6 πὶ πο ϑίγ8 Βϑημδγαϊθιη βϑηίεδῃ- 

ἰδῆ: δἰ αὶ βυὶβ οαϑαϊίυτν δΙΙ4αἷ5,) ἰυ δία πι 06 εϑί, ἱ Π| 0 

ἰα πε εἶα ἀεξεηβίο. σαυΐ ΒΘηΘΥ ΑΙ: . βοηίθηί 86. βαρ οβδέ ἴῃ οἷὰϑ 

παρηίς οοπαϊϊο; δἱ ἰία οδοἱέ, αἴ] Αρδηιθηπο, ἐὔδι αἰ (10 Ὁ 6 πὶ ψΈγῸ Ἰιδὴσ 

ΤΠ ΠΘΩ ἔαϊεπι, βεᾶ ἀἰϊγεθοίβ ἀϊοίΐομα ργοΐογε: πδπὶ (8115. 116 εταί. γὶ- 

᾿ς ἄρβ Βοπογαϊθηι βοηίθηί8η|. 4186 φΌΠΟΓΔΙΙ "5 ΘΧΘΠΙΡΙΪβ ν6] εχ σαὶ 

Ἰρβίιιβ σαίίομα ργουδηάδ οὐαί, ῬΥΟΡΑΥ ὉΠῸ ΑΒ ΑΠΙΘΠΊΠΟἢΪΒ ΘΧΘΠΊΡΙΟ, 

ουϊ 50]1 ἃρίᾳ 6βέ. 1ἃ αποὰ ορίϊηγθ᾽ ᾿5έἰίαϊ ρΡοεία, Αρραᾶτγεί δπηΐπι, 

Βίαί πὶ Ὁ ΒΘ ΘΠΟΥΆΪ6πι. βεηίθηί πὶ ῬυοΙδίυνα εβέ ἀθ βοῖο᾽ Αρᾶπιε- 

ὨΠΟΠ6 οὐρὶίαια ΟἸ γ θη βίγ απ: φ Θά [Ϊ6 πὶ νΘΙῸ μγοξογέ, υὐ Ι6ρΡ8 

ψαδάδηι 56 ἐχουδεί, 4πᾶπι «υαἰάθπι ἰμδα ἴετί δᾶπιαὰ8 6 8010 μος 

ἔαοΐποτο γερο διὰ, αοὰ αἰΐαμι νίϑηι ἱπθυμίεβ ἦν πρεπόντων ρῖῸ 

“- 
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ἣν πρέπον ἄϊοίατι Ρυίανεταπί ἱπίεγργείεβ: εὲ δυυΐα εβί ἀϊείΐο δες 

ποις ἐμέο αὶ ροίεβέ, αυϊά 5ιυνὶ τοῖς ΠΠυὰ ὥςτε, πεααε, φυϊὰ (οί8 

δεηίεηία: δὶ Πραΐο ἀεεογεΐῖ, δὸς ᾿ἰυδίυπι εββεῖ. Θαυϊᾶ εβέ βοεξῖ 

Νοπης ἀεξοοί στονετα ἰἰθαῖϊοΣ Νοηπθ ἐμπβίαπι Γούογα οαδᾶεμ ρμυΐδέ 

γτερὶπαὶ Νομηϊεὶ ἂς τὸ χενογα ζδεία ἰοέυβ ἸοοὰΒ ροΐαβέ ᾿μ.ε]Πρ].. 

εἰ ρτγαρίοτεδ ἤδεεβεα εὐΐ, υἱἦ εἰΐ οοσίίαίίο ἔδει! τορείε, οἵ εβέ ἴῃ 

βεηίεητα σΘμεγΑ] 7 ἴθ αυᾶ Ἰοσυτι. Βαυοΐ ἱπιρεγἔεοίαπι δαϊαπεοίο ἄν. 

Ιοτο85 τῖῦς αρυὰ ἤξσνγπι. ἂς Ραγίϊο. ἄν 1, 17. Ρ. 20. ΝΙΒΙ γοτοὸ 

εξί Ἐος; δὶ ἀδεεί ΠΡδῊο.. ἰαπία αν πος ἤειὶ βο]εΐ, 

ν. 1318. ὑπέρδιχκον», «υοὰ δα ἀεξζεηδεμίαπι ἰαβί ἰδ ΡΓο- 

ξεγίυτ, αὐ 50 Ρ}ι.. Αἰ. 1119, {6 ὑπερδικεῖν 1.8 δἰουΐὰβ ἀεξεπᾶεγα, 

Ιπερίατα εβί, φιοᾶ ἄε εο, φιοᾶ δρᾶ τηούσπμι ἰπίε δραίατ, 'γοσοῖι 

ἐπί!!! εχεγυηΐ, [ἃ ΗΠ εβί, πἰδβὶ ἐμ  αβίαπη. , 

ν. 1319. χρατὴρ τορείϊαπι ε εοςίίαίίοπε ἄς στα δαί οπῖς. 

[υξίς δεὶΐί, φὰυϊ 85 Αϑδθιθηηοηὶ "θα ξοπεβ ξαμᾶϊξ (ἰοία βεϊ σε 

ἱπῆίοείο ἰεγίΐο βϑινδίουγὶ ΒΒοῦῸ μδυϊ(εσ ἃς ἐεγίΐα ἢ θδίϊο) : ἰρβε επΐπὶ 

ἴῃ ἄοπιο ΡΟΟΌΪαπὶ Ρογηΐοῖα ἐπιρ]οντΐ, ἰρβαπι Ρογπῖοῖθπὶ δυο ἔπι58βῖ, 

Ὑ. 1321 ξ4ά. Μιίγαιαν ἐπβοϊεπίειη ᾿ἰπριδηι ἔπ8ΠῈ. 4υδε (8118 

ἄς νῖτο ἰ᾿δείαβ. ᾿ 

ν΄. 1321, ὡς ϑρασύστομος. υἱ ὡς μάχην ἔδρις ν. 409, 

ν΄. 1323 -- 1328. Τεμΐίαβ πιὸ υζὅ τ] γε ἱπιργαδεπέθμ: 

εαυϊᾶεπι βὶπε 110 {ἱπιοῦα ξμαΡῚΒ ἄϊοο: ίὰ αἰταπι πὶ Ιαπᾶεβ δη τἷ- 

ἔυρεγοβ, ρεγϊπῆθ: δΐσ εϑέ ΑβϑμιΈπΙηΟ., πιθὰϑ τηδυϊὰ5, 80 ΤυΒΠῸ 

φασβυβὶ ορὺβ ἰυβίαα ρμογξεοίε!οἰβ. Ηδεο ᾿ί8 56 μαῦεπέ, --- Νεβοῖνῖξ. 

γερῖηδ, 4υδηλπ) πηε πίε ἔδοϊ 8 δυιίγ5 δββεΐ ΡΟΡΌ]Ὲ5: πᾶπο, 4ππὶ 

ἐπηρτουαηίεια νἱἀθαΐ βοπαίαμι, βαρεινα ἰαοίαίίοπα οομῆγπιδέ μἰ δ} 56 

Ῥοεηϊίεγα ἔδεϊπογὶβ, φυοᾶ ᾿αξίαπι 5ὶξ θη βθη ἀΠ}. 

ν. 1322. Πιοᾳαοτγίβ, φυαοὶ ἴρεα πεβοίΐδπι, αὐυΐϊᾶ ἔεσουῖπι, εἴ 

μοπιϊδὶ εοποίίαίο οὐβῥαοίανυιδο διΐπιο ἐπα] ρθᾶπι ἴπ 8. ηαδ ἀϊδο, 

Αἴ ποὴ βὰπι ίαπι ἐπιργαᾶοηβ: 6 ἢγπιο, οπιηΐα οτία βαπί σοηβίο: 

ἰάεοηυς αἰδαγίε οιππΐα γερείο, πεαᾷὰθ σπὶ οὐγὸ ᾿υᾶίο πι, 

ν. 1325. λέγω. 1ἃ, φυοὰ ἀϊείυατα εβέ, ποὴ βίαί πη βεηυϊίατ, 

βεὰ νεῦβὰ κοηυδπί οὗτος εεἰξ. Ιηίεγροβίία οβέ βεπίθηϊ., φὺυδ ομο- 

χυπὶι ἃ ἰυάϊεῖο Γεγεπᾶο δυβίογγοί, “ 

ν΄. 1326. ὅμοιον ν. 1160. ᾿ 

ν, 1321. δεξιῶς χερός, σοιἑίναβ ἀεβί κι ηδη5 ΓΘΠΊ, απᾶθ οτἶρο 

αἰΐεπαθ σομάϊεϊοιΐδ ρτοβοϊδεϊίατ. νεκροὶ ἀρνείου φόγου 59)», Αἱ, 809, 
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οΟΨ, 1828, δικαίας" ἄυρ]οχ εϑὲ ἰᾷὰ, φυοὰ ἱπου!εδί γοκὶπδ: π- 

4πὲ σΕΙαγΘ 86 ἴδοΐμβ., ποᾷὰρ ἐμπἑ βίην σοηβογο, {ΠΠ πὰ ἴδηι ἦ180- 

δηβ, Βοσ ἕδπι ρεγνούϑαηι ἰαὐ σας ἙΠοτυΒ, αξ ὁδὶ ἐμϑδηΐγθ Βαϑρὶοθ- 

ἔυγ, ἰάψας νϑηθπο αυορίδιη σοΥΓρίαπι, 

ν. 1329 .--Ἕἕ 1823, Αυϊάπαπι πιᾶϊ οἷ᾽ ογγα πυίγὶ(ἱ νὰ ὶ ροίυϑ 

4 τηδιὶ σϑροίϊίὶ βυπιβίϑίϊ, φυοὰ {δπίαι Γαΐ θ ἢ ἐδ ΐαβα! ας ΘΧβοοιἃ- 

{ἰοπθ8 βυδοορὶβίὶ 5 οἰ θοϊϑί!, οοοἰα βίἷ, ΘΧΒῸΪ 6.8. οὐΐα πὶ οἰν ἢ} 8, 

ν. 1329, Οἷνυβ αυϊνὶβ 6 ἕδιγα, μοί ΟΠΙἶἷ8. 6 πηδιΐ ΓΟροί (α}, 

Μπδτὶ ἀἰοίο ὑτῸ δαᾳυὰ Οπιηΐ. Οπιηΐἷβ δηἷπὶ 8488 ΓΟΧ ε8( Νορίαμπαβ, 

φυΐυβ πόποι Ποσειδῶ» ἤδπιοὸ ἃ ρμοία ἀϊνε]]εΐ, 

ν, 1330, πάσασθαι, νοοῖ, ρτίπιᾶπι οοτγὶρὶί, πάσασϑαι, ρο8- 

δἰάογθ, (ν, 167) ργοάἀποϊέ. Β 1». 

ν. 1881. ἐπέϑου, ἱπιροβαυΐβίϊ «ἰνἱ, ϑύος ἂς βίαίω διΐμιὶ 

ΟἸγέδεπιπεβίγαε, ἀρὰς ἄθ εἊχβεογδίϊοηΐθιβ ΡΟΡῸ]ΐ. 

ΖΦ. 1882. ἀποδικεῖν, αθϊΐσογο, Εἰαν, Ηδτο, ἔν, 1204. --- Ρσο- 

εἰτανϊϑέΐ, ἰυρυϊαβίὶ; υἱ ρμοβϑίθα κάππεσε, χάτϑανε ν. 1469, 

ΒΟΗῦΤΈΖ. - 
ν. 1334 -- 1347, Νυῃπο ΘΧΒΙ πὶ, οὐ}, Θχβϑθογαί πη 65. πλΐπὶ 

ἀδοουπἶβ: 11} ἔα]6 Ἰιυὶς ΥἱγτῸὺ δἀνουβδίαβ, αυἱ ΤῊΝ δα βέ! πηδίίο πο, 

Ραγίίοι. ἂο "εβίϊδε πιοῦίθ, υὰπὶ τυ]ίδθ βἰδὶ δββεηΐ ονεβ, διίδῃι ΄ 

'δυδηι πιδοίαν!ξ, ἀυ]οϊββί πιὰ τὰ} ραγίαπη., 408 Τιγαοῖοβ νϑηΐοβ 

τ ἐποαπίατεί, Νοόοῆπα μὰπης οἰΐοοῖα ἄθοουθαξ ἰπ ρῥἱδου] ροσδηι ἐ Μῖ6ο0- 

χα ΨψΕΙῸ ἔδοϊ ΠΟΙᾺ ΠΙ αὐρεῖ 65 ἰυθχ. Μίποῖ νοσὸ {ἰυὶ 18. φαδεὲ 

δδᾶθπιὶ ἃ ί6 νυἱοίοστε Ἂχβρθοΐίεπι, ᾳυᾶθ {101 νἱοίγὶχ ἐηῆϊρ 8 Πι. 

ΟΝ, 1381, ὡςπερεὶ ν, 1140. --α- οὐ προτιμᾷ, οὐκ ἔχει λόγον. 

ΗδδΥ οἷ. Ὁ 

ν΄, 1338. φλεόντων, πληϑυνόντων, 5.61.0}. φα πὶ δὑὰη- 

ἄἀατεπί ονδϑ 'ἱπ ρτερίθὰβ "πο νΕ]] τ ργδεᾶϊ 8. 

; Ψ. 1340. ἐπῳδός, «αὶ ἱποδπίαπᾶο παι] εξ, Ἰοδηϊέ, νἱποὶί, ΟΕ, 

ν. ἜΝ Θρηκίων οἴ. ν. 1183. 

Νν. 1344 5ηᾳαφ. τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν] Αἱἷο νϑῦο, χ6 ἐξ ὲ 

{κ1ἴὰ πιϊπίίατὶ, φυδ]!ῖᾶ βυπέ εἰὰβ 4186 ρΡαγδία Εδΐ, 86- 

φυδυλιὶ τδίϊομθ Θὰ πὶ. 4υἱὶ νἱοοΥὶί, [1 ἐπι ροχατο: δ 

νετο οομπίγδιΐυπι ὠνεπίαπι ἀδὰ8 δἀἀιοδέ, ἕὰ 86τὸ ἅο- 

οεἔυϑ ρΡτγυᾶεπίϊδπι ἀΐβοοβ. τοιαῦτα, ὡς} Εχβρεείαυὶ ροίεβέ 

δοογθηὶ νἱοίοῦθηλ ἴογα δὰηὶ, ααἱ ἐχβρεοίδί ν]οίογεπ) εἶνὶ νἱοΐο ποπ 

6556 Ραγβυσαηι, στ ὡς παρεσχευασμένης, 56. ἐστέ, ὧἱ ἀεσομί μᾶγι-- 
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ίατη, υὐ δυπέ ρατδίδο, --- Θαὰπὶ αϊοίαπι δέ 4086 Ραυ δέμ 68ΐ, 

Θχβρθοίαμηβ 14. αὐυοα δοίυνα οβ. ϑϑᾶ δυΐ δοίαγτα διἱόλ.όῪ}ς ραβϑυτᾶ 

εβί. 1ἃ αᾳυοᾶ ρα Θηἀαπὶ 68ὲ ρΓδϑιηἑ{ἰ{π|: ἐίαασ 6. παρασχευαοσμένης 

ὰπς ἴθιθ βϑηϑυπι Παρ ΠΟδί: ΘΕ 15. Δ 15 δὲ δα οχβροοίαί οηθιὴ δϑέ 

σοπιροβὶίβ.. [ἢ Βοααρη 85 ἀἰοϊίαν 14, αὐαοᾶ δοίαγα εβὲ, εἵ βὶ ἰυβέθ 

Ριοοσοθάο οί οΥὐαίίο, ἰοθμᾶσιη. οὐ. {(παρεσχευχσμένης) διδάξειν σὲ 

οοί(, Οὐομποϊίαίυ5 νογῸ δηϊῃ} 8 {πὐθαΐία πᾶς βίγποίατα ἀἰγθοίο οἸΟΥ πὶ 

ΔΙ υὐ. πα ἐκ τῶν διιοίων, ἀ θα 8 111 τα έΐοπ 6, ὅμοίως; ρατὶ 

εομἰιίοπο, Ψιοίοτία τθὴὶ ἀσοοδεπ οί, ἔὰ  ἃθαὰθ τηΐβογϑ οὐδέ δἰ ον ὶὰ5 

φομδο. Δ! ίειο νἱοίοτα δίᾳιαβ δἰίθυϊυβ βίδίιβ δ]ίεσο. φικήσαντγαι, 

Βαϊ σέ, Ραίθί Ἰοὺ 6 (οί ΟΥ̓ΔΊ ΟἶΒ. ΘΟΠΏΘΧῈ., ἐΐδαθ. πῸΠ Π6- 

οοββαῦὶο ἁδάοηάθηι οΥϑί. . ἰὼ 

ν. 1811. Ηοο διδάσχεσθαι νἱᾶθ -οἰΐαπι πῃ οτγαίϊοπθ Αδρίϑίμ 

ν, 158ὅ. γὰ 

γ΄, 1348 --- 1352. Βαρου 6. ἰδοίαίο 68 ἔα πᾶ! ἱπϑαπὶξ (δὲ δηΐ- 

ΤῸ5 αὖ ἴῃ εδοᾶθ., δίδουϊα ἱπἄθοογα ΒΑΠΡΌΪ 5. Βα(15 ἀρρδιθέ Ὁου}18. 

ΚΟΙνΘηἄα5. πιδϑί {101 δ πιΐοὶβ ρΥἱναίδα ἰοΐαβ ἰοίαΐ, τ Τηβαῃΐδα οὐἷς 

126} ἃ οἰονο οὐϊατρδίατη. τϑηϊονογδί τϑρίηδ ε0, 4υοᾶ Τρ ρϑηΐδθ 

πϑοόδὰ αὐ ἰυϑίαπι οαϑὰϊβ τορίδθ σααβδπηι δἰξα!έ: χηΐμαβ τληΐβ σϑέγὶ 

νεοναί. ᾿ρδίρομΐδθ θη πο. μᾶῦθέ οἱιοταβ, «ὐοᾶὰ οὐὴίοίαί; 

ἰΔεεί ἰοσίίυν ἀθ 1189) 56 υὑτροί βαρουθ απ οὐ ἐμ ργο θα ηι 4 6 ΠῚ ΡΥῸ- 

ἴοββα βὶί δμΐῃαμ: ἰηθ ν᾽ηαϊοίαπη οἱ ραυδίιι τι ἃγὶ ρυδθβδρίί, Θυΐ- 

ν»ὰβ δὐυὶ(ῖ5 ἴῃ 118. 4.}8δὲ)ὲ βΒααᾳιχηίαν Δεριβί ἢ δα χι!ο ρ]ουαίαγ ΟἹν- 

δ οΠ) ΠΕ 5118. ; - 

ν. 1852, περίφρων ϑυρρ)ὶ, 757, ' 

Νν. 1869. ὥςπερ οεἰί., αὐ ἀδοεοί ἱπ οΥὐποπίο βέβίυ, Οὗ» 

βᾶ ν. 1140. 15 αυἱ σορπαίαηι. οσοἰαϊέ (Ἰᾶθο. οπίμι δέ οθᾶθβ 60 

ὨΟμ 6 Οἰρα, ΔΙ Θγ 5 ταί νἱχ Πα δίαν, πἰϑὶ οἶν}] 8.) Ἰάφαθ αὐἱᾶ 

αυδδὶ οορηαίι βυηΐ ΟΠ Π68. οἶν68) ἔδοϊ που 8. Ὠ πιοιῖα ναχϑίαι ἀβα86. 

εἃ ᾿ηϑδιΐαπι, [Ιἃ αιοᾶ δεοίαϊ!ί Οταβίὶ ἰπ Οποορμονὶθ ν, 1022 βᾳ4. 

-- φονολιβῆς ἔπι. 164. ᾿ 

ν, 1200. λέπος αἵματος, Ββαηρυ δ, 4αὰοὸ αν Αϑδηιθιηποη 8 

αὔπρονβα δέ: ν. 1310. -τ εὖ πρέπει, οἴατο ἀρραϊεί, υἱ εὔπρεπτος, 

οἴανο ἐοπϑρίόυμδ, σαρμ}}, 122. ' Ἶ 

ν. 1751. ἀτιζον, πὸ Ομ" 6, 568 σπου ἷα ἀρ πὶ; αὐ ϑηλ- 

τἷβ ίὰ ἂς 60 ρμἰονϊαία 88, --- στερομέναν φίλων; γντορίοι μᾶς 

Οὐ} 1}. ᾿ ἡμκὺ, 
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ΟΨ, 1858 - 1800,. Ηος {πὶ αὐῆεπιο: πᾶς ταί πὶ ἢ]ΐαο πιθᾶθ 

ἐπ. οὐδ σης πιδοίαν᾽: ἢ 11} {ἰπνονο, ἀυτ Α μ᾽ βύνν. πιθουμν τὐδη δέ, 

διὰ οὶ (ἰδ βούναπαὶ οὐδ οὐηῇάο πιαχί μι (-- 1859). Ιἀςοί 18 ααϊ πὸ 

νἱοϊαν τ, ΟἸιυγεεϊάαν αὐ Ττοΐδηι ἀοϊ εἴας: ἰᾶσοί οἴΐαπν σαράντα ναί 68, 

Ἰδοίὶ βοοῖα, οὐδοῦ !ογαπι σαί χ, αι μΟ]ΟΧ,, βοεῖα ἴ πᾶν, χη 

βΒυηΐ μϑιρθβεῖ, 5δἴσ δεῖ ἀπὲ: δος δυίοι ΟἹοΥ κα ̓ πϑίαῦ Πα ἢ} .1- 

«ἰπυὰπὶ σαγηνθη οδοίπονϊ , ἑαςοί παΐὰ 5 ἀπιᾶπβ, πος οοποαθίία ἀν 68 

πιδὰ8β ἀο]ϊοἰα 5 (-- 1809). 

ν΄. 1353. δοκεον, ἰαδίαταηᾶαηι, ὄρχος, 14 φυσᾷ ἑατὶκί αναμὰϊ δὰ- 

οἰονί(αΐοιη οοπξονναί, -- ϑέμις, φαϊδαυϊᾷ ἀἰνία δαοίονϊαίς 60ῃ- 

βίο ἢν 6βί. ἰαβία δὴ αι σοηβίῦ πα νο]υηΐα5., σομῆγηι δ 

ἀϊνίπα δυοίοτγίαΒ. Οείογαπι ᾿δοο ὅρκ, ϑέμες ᾿]ΠΗΠ} 68, αἶβὶ ΒΟ] "θεὰ ΐ8 

δἰἢεπιδίϊο. ᾽ 

Ν. 1854. τέλειον δίκην, ἰὰΒ ασυαοᾶ τγαίαμ επί ἔδοίαπι, αἹ [0116 

Βυιία ἄς Α ΘαΠΙ ΘΠ ΠΟΙ. 

Υ. 18ῦ56. ἄτην Ερινύν ϑ᾽ εοτίϊας. ἀοπηΐιπέ γαΐϊίοησπι ἰαγῖβ 

πιοᾶο δοπιμθιμον αἰ. Οὐσπὶ δεΐπὶ ἦι ροΡαϊοΐοιι ἐπίγαβᾳ 511 ἔρμῖρ6- 

πἶα, ἀεδεθί δῶμ ΕἸ ηπ|, 4186 6Χ Πᾶς μαγηΐοΐθ οΥὐἱΐαι, δάϊρίβοὶ ρο- 

(εηίαπὶ αἰέγ σα πη, Θυο ἔδοΐο δχρ!θίαπι δϑέ ἴἰὰ85., τέλειος δίκη. 

ΔΨ, 1356, Νόονε ἄοπιιπι πιθία 8 ἱπίγατο αἰχίξ ρτοὸ πιδίαδη- 

ἄο. Τοηρα Ἰεπίαβ Εατ, Ηεγδο]. 996: ὅπως τὸ λοιπὸν μὴςξυνοικοίην 

φύβῳ. ΒΟ ΤΗ. 

ν΄. 1861. αἴϑη] ϑδογα ἱπ δοάΐθυβ ἥσπέ 4 ἀοπιΐπο: ἰΐϑᾳι8 

Β18 νογθὶβ ἔαίασαπι ἀοινίπαπι δοάΐ  Αδρἰϑίϊ απὶ ἀεβίσηαί τορίπα, 

ο Ψ, 18ὅ8. «Ἄἴγισϑος παπς ρυϊπιὰπι ἀϊβευίς πιθπιο δέ: ἀδβίσηα- 

8 δἀπίεᾶ ν. 142. 114δ. 1180. 

ν. 1389, ἀσπὶς 5εηδα {ταιείαίο, πὲ σάχος διρρ]. 190. 

ΟΜ. 1800. λυμαντήριος, ᾳυὶ ἱρῃοπιΐηλα αἴβεῖί, οἴχων ΟΙ', 

. ΟΥ, Ρέθηι, 991, Ηδης ἱρποιλλΐατη ἦτ ἀπιοτα ΡΟ σα τα ἰμν δι 

ΟἸ γί δοπιηοϑίνα. Βιᾳυΐάδηι ἰρβα ἀρυὰ Ηοιπειαπι ἀϊοϊέ Αϑαπιοῆνιο 

Ριδείεσγε ξε Ομυυβεί θη ΟἸγίδεπιηθβίγαθ. οι. 1]. 1, 113. Εέ 

οὐ Ῥο σα πὶ οοπδβυδρίαἀϊπα νἱν ἀτιμάζειν ἀϊοϊίαν ἀχοζοι; Η μι, 

11. ΙΧ, 460. Οἵ. Οἀ. 1, 488. 

ν. 1861. “εέλεγμα, ἀεοϊίοῖδθ. ΟἿ. 278. Ρ]ογαπιαιθ ἰά 

φυο δἰ 15 δια ἰπα αΓ.. ἃἸ08. μ᾽ δοδι 5, εἴ θαίΐομθε, φυΐϊθβ νἰδοδη- 

ἔν πιογίω! 6}, 1ὅ. πηι. 107, ἰν. 880. 
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Ψ. 1362 54η4ᾳ. [νδία ΟἸγίΔοπιποβίτα ᾿ομουἤοαΒ οἱ Ἰρποηι 585 

(αϑααηᾶγαθ δρροϊ!]δίϊομοβ βριείο οὐϊπθ εἰ} ]δί. 

ν΄. 1305. ἄτεμον, ἰὰ αυοὰ Δευϊίαια. οποτοπι ἀετορδΐ, ἰηι- 

ταοτϊ απ. πόνοις ἀτίμοις ϑυρρ]!. ὅ02. Οἵ. Ργοπι, 198. 

ν. 1306. ΠΙ4 ἀευϊίαπι παοίαβ 65 Ἰὰς οααᾶθ; ποαὰς οδιοί 

Οαββαμᾶνα 60, αυοᾶ ἰαπβίιπι 6βϑί: ἰδοθέ δμΐπὶ ΡΓΌΡΘ 1ΠΠπ|Π|, --- χύ-- 

κου 'δίχην. 6. οἷοτε εἴ, Ηγπιπ, ΑΡ0]], ΧΧΙ, 1. Φοῖβε; σὲ μὲν 

καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ᾽ ἀείδει ἴῃ ΦΟΠ 8 δὰ ΡῬομθαπι, ΑΓῖ- 

οίοί. ΗἰΞέ, Αμΐ. ΙΧ. 18. ἴῃ Πἰΐοτα Γἰργαθ, Οἷς. Ταβο, 1, 80. 

Ονἱάα. δον. ὙΠ, 1. 

ν΄. 1369. εὐνή, συλ 5.) ἀϊοίαπι ἂς ἱδοοπίθ Οαββαηᾶνγα, απ88. 
[] 

-» 

ᾳυδβὶ οοπουραΐί οὰπὶ Αϑαπιθπποηθ πιοτίαϑ Ρϑιϊίεν δ νῖνα: χεῦταν 

φιλήτωρ τοῦδε. [Ιίὰ οαλίίυ8 πιοτίαϊ Αραπιοπιποηΐβ ἀἰοἰίαν χαμεύνα,, 

ν. 1461, κοίτα ν᾿. 1418. δ βερυϊωο δορίίατὶ ποφυΐϊΐί, αυΐα ποη- 

ἃππιὶ Βαρυ]α εβέ Οαββαπῦνα, -- Ορίϊπιθ πᾶθο βθιηίεπίϊα δομοίμῖέ 

δαπὶ ποῦ 5 ΟἸ γί δοπιποϑίγαθ [Π{νἱνουαπι σο πὰ οὔἶοι ἀθθα (ον, 

164 πιολίαΐϊβ οοποαναμίνυ5 Ἰδείαίυς οὐ ρ]ογίαίαγ, εὐνῆς φοη ένα 

ταὶ, ἀπᾶς αἰίενα ργιοδεϊβοίίαν (ν. 980): 6χ πος ουνϊέα δυοίδ 

τὰ δέζψαιὲ ἀεΙ1 οἰ α5 Ιδοίϊ {186 ἢ) 68 6. 

Βεαυϊαν 5 (ἃ 51 111 ΠΔ ΟἸΔΥ {τ|ᾶι πὶ (ν. 1870 --- 1492.) οοπι- 

φοβίίαπι 6 βίγορ)Ἱβ οἵ βγείθπιδίβ δηδρδθβίϊ οἶβ.) σπου ατα δα πέ 488 

ἃ ΟἸγίαεπιπεπίνα, οογατα. ἱπίο ρΘ ]αηί6 φῬγοίεγδηίγ, Τυΐρίοχ δαί 

μᾶτγαπι βίγορ αῦαπι εἴ βυβίθπιδίαπι ΟΥ̓ ἀ0, ΡΤ πηι8 1, 1, ΠΥ ἐπ Ἢ Ι.: 

βεουπᾶυα ν, ν, ἿΙἼ, 2; ΙΝ, Ρ, ΥἹ, 2; (ονἰυ5 ΥΙΓ, 1, 11’ 8, 

ΨΙ1, 3. [π οπιηῖρὰθ εαάθπὶ ΘΧ ἰδία τ Βεηίθηί 8. ΡΥ ΠΟΙ ρα] 8, ἴδοῖ- 

ποῖα ΟἸγίαθπιπεβίγαθ δὰ ἔαβί! 51 ΠῈ Ροιἀποίαπι οβεα ἀἰϊξοογϊαπι ἄοηο 

᾿πιπαποηΐοη. Εἰ ργίπιο αυϊάοπι ἰΐα ᾿λθο οΧΡ αμίαν ν, 13τῦὺὸ --- 

1400: Μυ]ΐον οσοίάϊέ τορθη,), ααΐ τη αΠ]Π 8 μΘι 6555. 6βέ ΡΥῸ Π.Ὰ]Π16 16. 

οἷα β ΒΟΙΌΓΘ. ΟὨΠἶΙΠῚ) 4υΔΙΓ ΠῚ) οαυ88. 6ϑί 6] θηα οδ]δηΐαΐαιπ 6 ο 

οϑί δοουθἰβϑίπια (-- 1382). Αυΐθυβ αυὰῆι δᾶνοι βϑίι ΟἹ γα θη ποδέστα 

οὐ βίη. ποίδυ Οὐ πὶ). 4ἱ ΆΓΌΠΙ ΝΆ] ΘΓ πὶ Βα.) ΠΙΟΓΙΠῚ ἃ ϑοηῖο 

ρομουῖβ Τανία!  ἀατα τ γοροί: οὐδ τββοηί τ 114 (-- 1400), ΒΚ ὁ- 

οὐπᾶο ἰία ν. 1401] -- 1446: 6οηΐο 1Π1 ρμοίοβίαβ {ἰτἰθαΐία οδέ ἃ 

ἴονθ, αυἱ οπιπῖα βαρ εν παί, ἢδα γοροπι. ἱπιρίο αὐ(ἰΠοῖο Οσοΐδιμν ! 

Ουϊ Βεπίεηζίαθ. ομονΐ τοβροηᾶοί γορίπα; 1ἃ αυοᾶ [εοὶ ποὴ ΘρῸ ἴδοϊ, 

86 ρσεϑηΐὰβ πιοᾶ βρθοὶθ δρράγειηϑ, (-- 1422). ΟΕ. ὅ8η6 {6 ῃηϊηΐπηα ἱπ- 

ποοσοηΐίεπι δὐΐαν μουΐαβ ἀοηπιοβίϊοῖθ σαράϊθβ σοπυβ ρμογαϊίυγυδ, 
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Ηδὰ γα πὶ ἱπιρὶο αὐ(ἰῆοὶο οοοΐϊβηι ΠΟ], Αἱ βίαν ον τποτίοη), 

ᾳυοὰ Τρ οηΐαηι πιδοίαν!  (-- 1440)»,ΔἍὨᾳ ΤοΥί ὁ ἀδείᾳ ἰέα ν. 1447 

- 1492: ΟἸι. Θοιτγυοί ἀοπιὺ πον ἷβ ΟἸ κα 4: υὐ᾽ τὶ ἰρ86. ν᾽ (πὶ 

διηϊνίβδοι  ΑἸυἷβ. 6δβί, αυἱ τοροὶ ἀδύογο βοροϊ αι ἢ 6]. Πὸος ποῦ 

{υὲ ουταηάπαπι, βϑοὰ πουΐβ., ΠῸ8 νΘΓῸΠῚ ΓΟΠῚ μοι πγϊ {πὰ Τρ ἰσομΐαδ 

6ε 1414), (Δι. ΠΙΓΙοἾ 6. οϑί ἴῃ |νἷ8. αἰ ἀδοογπθῖο, ΔΙδιομία 

νΘΙῸ Τονΐβ δυοίογί (αἰ πιαπ οὶ αἰζίο : σαθάϊ πὶ βέϊγρ5. δούϊι8. ἴῃ δ6- 

τοί, Ο]. ϑδ8ηθ ἴιος ὑοῦ ἢ, ΠΘαΙ6 ορίϑ αὐΐάηυδην αἰδὶ υἱ ἤἥποπι ὅο0- 

πιοδίϊσατυηι σαοράϊαπὶ ἀθηΐᾳαθ ἔδεϊαε οομΐυ8 (-- 1492). --- ἢικυπὶ 

ἦπ 1ιβ Οπμ πὶ ιν οαάοη 5ἰ{ μυΐη οὗ ρα] 5 βοηίθηίία., ἐϊἔενγε (διη θη [ἃν 

φυοὰ ἰΐβ ΘΧ, δ ἐ115 εἰποϊίαγ, Ρείπιο ογὔϊο βυρον τ γορίπα, ᾿δοί8}8 

Γυγοῦδηι 5᾽ 1 ἃ σοηΐο οοποϊΐδίμ ιν, δοουπῆο πιοηὶία ὧδ ἴον. ἃ 400 

Ρεπάθέ οἰΐδπι 116 σϑηΐυβ, ουΐρᾶπι ἃ 86 δνογίενε βίαθέ, ρῥγίμπο ἴπ 

Βοπΐαπι, ααοὰ φαυπὶ Γοἰ εἶδ οογυβ, ἀφιᾶς ἔαοίποιβ ἐαϑ0}{|8πὶ Ἔχ- 

“μΐθονα οοπαίατ, Τογίΐο ἀδηΐᾳυθ, ἰηνἐ πα αυϊθοπι π΄ ΑΡδΠΙ ΘΠ ΠΟ ΠῚ 

πὐληΐ 6. ΒΟ] ἃ. (ἰοῦα ἴδιο. πον αλπὶ οὐ θά πὶ σογγὶ μίαν 1Δ160- 

46 ἰρεα νἱοϊοιτῖαην ρδυ]ὸ γϑηνε δἐ8. πιϑῖθ, φαδηι μοϑίοα οἰϊαπε 

Ἀδρίβίμο οβίειαϊ (ν, 1ὅτ0 544.) 

ν. 18τῸὸ --- Ι382, ᾿Πι᾿μαπὶ οἰΐαπι πος πΐη 08. ἄοίογεβ αἴογοη- 

ἔεπι πιοιΐίεπι οὔθδπ], Οσοΐβο εὐδίοθεα βεποτο] θη ἐΐβεῖππο, 40] τη] (8 

ἂδ πὴ] γα ΡΘΥΡΟΒΒῈΒ ἃ ταῦ] ίογα ἰηίεγαεπιίυ οβί, δὰ Ἠοεϊομᾶπι ἴῃς 

Βδπᾶπιὶ, αὐδ6 οί νἱίὰβ ρεοιάϊαϊ δὰ Ὑτοίδη. Ναης ταΐδπι πιο 

Το πογδίαπι ΠΟΙΘΙα ἰυββὶβίϊ [σαϊαπιίαίοι δεὰΐι πὶ δὰ Γαβέϊρσ πη 1πὶ- 

Ῥγοθ (15 ρογἀ υοίαπι δὖὺ 1118 πιο] ΐεῖα ΡΟΪ (47 μ6Γ βαπρ αΐποπι ἐπ μ18- 

ΘΔΌἢ6πὶ.. 4086 ἕυπὸ ἱπ δϑάϊ)β οὐδέ ἱπηημδμ θη γαθΐχ τἶχας, στἰγὶ 

οαἰ απ 8, 

ν΄. 18τ0. δεμινεοτήρης μοῖρα, υἱ δειι». πόνος ν. 58. 

ν. 1211. ἐν ἡμῖν, ἴοι ἃ φέρουσ᾽ ρειάδηβ, βεᾶ ρογίϊμιεηβ δᾶ 

τὸν αἰεὶ ἀτέλευτον, ΞοΥ8 δἤἴειδιϑ βοπιῃμ αὶ ΘῈ ΠῚ, 41 ποὐὲ 5Επιροῖ 

516 μι ἤηϊία8. 

Ἣν 4.872. τ,εὐμενής 6; νι 414... 
ν, 1814. γυναικὸς δεαί. οἷ. ν. 411. 

Νν. 1919. τελείαν τεβρίοϊί τέλειον δίκην ἴῃ οταίΐοπο ΟἹ γ (δ θπιπ6- 

είναε ν. 1354. Ιρβϑὺπὶ ΓρΡμΐσ θη ἶδα δου Ποῖα πὶ ΠῸῚ ἀπ 8 ΘΧ} ἐν - 

586, ἐβοῦὰ9 υἱάἀδίαν ἱπ 8, 4ὐᾶὯα εχοϊάειιιξ, βοὰ ποηπἷδὶ γεροίϊ- 

Υἶβ586. 6χ 1|0Ὸ τερίηδε ἀϊοίο οὐπί(αἰ(ἰομ δι γαίας εἴ ροιίθοίωθ δεάίυα 

οδἰδιηὶία 8, 4ᾶπὶ| υμυξαᾳυΐδαυα σοπογὶβ Ρεϊορίἀαταμν βοαεγα αὑ0- 
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Ρ᾽απι σοΟπΊπιΪ580 αὐδβὶ πα ϊνοιδί, οἱ ἔρ56. οὐδε Ασ ΔΙ ΘΠ Π0. ΑἸΒ8Πὶ 

νειὸ,. αὐ πὰπς ᾿ᾶδο οπιΐα ἔαβίϊ απ δ᾽ ἰβοου θη. ααΐη οὐΐδηι 

διβᾶηι δ ἰρξὰπὶ ἔαοϊ πὰ Αραπιθποηΐβ ἀοαϊ Ηοϊθᾶ. ΑΔΑΡ εἴα ἔδ- 

εἴποι ροηᾶοί [δοΐη 8 Τορΐθ., ρμοηᾶδεί 1ἃ αυοὰ 6Χ 60 ρμϑυποϊθπαπι 

δὶ Βαιβὶἐ ἕδοῖϊπὰβ Γοοίηδθ, Ἰίααια Πε]θπᾶ ἀϊεϊίαν δἀδαχίββ ρμεῖ- 

πϊοῖοὶ βδορίββι ιηθ πιθιδναίδθ ἤούθη. [ἄ αὐυοᾶ οροὶζί ΡῈ. τηᾶπὰβ ΟἹγ- 

(αοιηπδβίνδε : ΟἹ ἐδοπιηοβδίγα 5656. ΡΟ] αὐ βδηραΐ 6 ἐπι ρ ] 80 8}}1}}2 ΟἹγ- 

ἐδοιη ποϑίνἃ ἴρεα ἀϊοϊίαν αἰβοοτᾶϊα δϑᾶάϊθβ ἔμ ΔΈ 6 ἢ5, 4αΐᾶ ἴν 68 

Βα πὰ δος γοίι8 αἀϊβοοναϊα παμοϊβοϊίαν ἔαβίϊρί ατῃ; αἰοϊίαν οδ- 

Ἰδπι (85 υἱνῖ, ααἷα οαϊαιϊ ίοπι οχίγεηδπὶ οἱ ᾿πίυ, ὙΨδπθῆ ποῖ 

Πᾶπο δἱἹοευίαπι 6556 οούατηα ἰπ 118 4086 ΔΟΌΒΟΥΡΒΙΐ ἰδουῦπα, 5βΒεᾶ᾽ 

οπτηΐᾷ ρυοία δα αὐδδὶ ρμοηάεπίϊα ἃ} ἱπέδυδία δαυοίογ!αίθ ἔδοϊ πον ϑ 

Ἡοϊομδθ, ροηᾶδοπίεπι ἃ0 80 οἰΐδῃ δᾶπι απ8θ μαπαὰ ἄυθὶα ἔαοία 6ϑέ 

ΟἸν δειηπεβϑίγαθ ἔδοϊμουβ ἀδβρη δί10 116 ΠῚ). μη ἀθμηΐθπι ᾿δίϊαπι ᾿ρΡ38 1 

4υδε τανοῖδ εϑί ν, 1382 86. ΟἸ γίϑεθπιη θϑί 86 τη θη ς10Π6}}) ἀρρᾶΓεί 6 

βοαυθηΐ! τορίπαθ ΟΥ̓Δ ΟΠ 6.9. αὐ] μ1}}} ὨΪΒῚ 486 Ηδ]θμδ6 οὐλιρ8- 

νου ΟΠ οΥ ἃ σΟΠ πη πηοΓδί ποαῖ6 ἔδη!θη ρΙοἴθοίο οπιἐοἰββοί 486 81 

αϊγθοίο. ἀἰχβϑϑεί. δεᾶᾷ ροίεβί ἴῃ δα 16 ἰἠπείεεε αἰϊᾳαϊὰ δχουξαί!ο- 

πἶβ,), αυοᾶ ἃ" Ηο]επα βυασπι ἰρβί8. ἔδοίπαβ. μεμᾶθγθ αἰεὶ ΟἸΟΡῸΒ: 

4υδι. αὐϊᾷσπι Ἔχουβαίϊ ομἜηὶ Βυρειθὰ τπεηΐίς τεϊϊεῖξ, νϑίδηβ οσοηνίοῖα 

πῃ Ηοϊομπαπι ρῥτοίογιϊ. Οδίεγαπι ρτοθδίαι ᾿εἷβ νοσθὴὶ ἐπηνϑίσω μοῖ- 

{(ἰποτ δὰ οᾶ, αὑδθ πιϑηίομοπὶ ΟἸ γ Δθοπιηθϑίγαθ δηΐεσοάσμί, Νδς 

βᾶπ6 δοάδηι δι 6 θη ΡΟΣ ἷ8 ΠΟΘ ηὉ 68 6 πὶ τ Ὁ] 6 6 ΠΟ Β60.Π- 

ἄα αὐ (οί ΡΕΥΒομᾶ ἰσ0118. ΡΥΌΠΟΙΠΙΪμ6 τοὶαίϊνο ἀϊοεῦθ ροίεϑβέ 

ΟἸἸΟΥ 5. 

γ. 1380. ἐπανϑίζεοϑαι μενίϊοοτο αὐ ΕΙοτοαΐ αἰΐᾳαΐ ἃ, 

ἡπανϑίζειν εἴποι βοοιθ. (Ο]. 150. Μαεάϊὶ βἰσηἰβοαίο. οϑί δδάθῃ αδθ 

νοοὶβ ἐπανϑεῖν ὙΠΕΡ. 951. --- πολύμνηστος ν. Τῦ8. πολυμνήστωρ 

ΞαρΡΡ]. 980, 

ν΄. 1381. αἷμ᾽ ἄνιπτον;, βαηραϊβ, ααἱ πῸ}1ἃ Ἰανδίΐοηθ τ Π|0- 

νουὶ ροίεβί, αυὰπὶ δο]θαί 6586 (4118, υἱ᾽ ἔχπλυτος ἤδοτὶ μοββὶί ρο α- 

(10. Επηι. 251. 

ν΄. 1382. τότε, ἀαππὶ Πα αἂ αϑί! ᾽πὶ ΡΟ πἰοἶ οὶ Ρουθ ποΓιΐ, 

αυᾶς ἀοκίρπαία Γαογαμπί ἴῃ ἸΔΟΙ8, 

ν. 1283, ἔρις εἰ οὐτζὺς ἀϊοίίαν, ΟἸγίαοπιποβίνα, υἱὐ Οαββαπάνα 

ἄτη. το ἐρίδματος, ἔγινα σοπάϊία 8) ἰάθη. ααοὰ ἐἔύδμητος, 

Ἐχϑβίταοία οβέ πὶ δοάϊθυϑ αὐδδὶ ἀϊϑοοταϊΐαο οἵ φα! απ (ἃ {18 8668, οἱ- 
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ἴω ἔαιη ἥγπια ἰδόία βαηΐ ἴα ἃ απιοπία, αἵ υἱτίυδηας ταΐπᾶπὶ δοὔεπι 

{δ ρον ονοηζάγ απ 556 ΟΧΕροοίατὶ ΡΟϑ5ἐ!, 

Νν, 1384 --- 189, Νονο μου ΐοπι {1 ορίοβϑ οἷν ᾿νᾶδο ἔδείδ, 

πετο ΠΟΙοπδο ἔγαβοαυ δ αἱ αὐᾶθ νίγυηι ονουίουϊ, αἱ αυδο πιυ]οτυϊα 

Ῥαμδούαι Υἱΐα μογὰ τα πο μα γ ἢο ἀοίογ θη μαγανοῦὶ, το Ετγοία 

διιθ5ὶΐο Δορί δι ὶ δυρογθΐθημ ἢ τ] οἰοτὶ οτναίίοι! ἰηίογὰϊοῖξ τὸ- 

εἶπα: ΝΟΪΟ (αἰα ἐχ 6 δυάίτε βϑάσο ἔππὶ ἰηροπίθηι 46 πιθὸ ἔδοϊ- 

ποῖ ἀοϊυγεν ἤθαὰθ δοῃνί εἶα ἴῃ Ηεϊθηαι ρυΟ]αία,, αυΐᾶ υἱτίβαιθ 

τη δἰ οβίδίθ νι ποδὶ ΤΠ Ἶ8, Ιμ88 δε τορσῖπα σα] δι αἴ πὶ ΠΟΙ 6 Πὶ 

ΤΟροί 6 δία! σοι δυοίον 6. οαΐ 56 ΒΡ πιοτὸ ἀευθοαπί Οπιΐ 63. 

ν. 1381. ὡς ἀνδρολέτειρα, «εἴ. δὰ ν,. 409, 

ν. 1385, ἀξύστατος πα} εἰσ ῆοδέ εἶδ ἰπ ΘΟΠΙΡ ΓΑ 1:8. 

συνιστάναι δὐΐπιὶ οϑί ἐοπιροόποία, οὐνίοταοϑαι σοι ροιΐ, νῸ] δᾶ ρὰ- 

διαηι (αἱ ΤΊεν. 495. 09, 612.) νὰ] δὴ πυρίΐα8 (υἱ 5'οΟ»}ν. Τγδεῆ, 

28.),ὄ γῈ] Τοτίυμα οὐπὶ πΐβουΐα (α{ 50 Ρ}}.. Οεά, 60]. 514). θυϊΐ 

ὉΟΠΙΡΟΠ απ σΟΠΙΡαΥΔηΐΣ : ἃ, φαοσαηι Εἰ ΐ}} σοπιρομπΐὶ ρΡοίεοϑέ, δϑβέ 

ἱποοιη ρα ΓΑ} 6, οβί ἀξύστατου. Αεβτα ἔεγέ τορίηα, αυοᾶ ἄδ ἔαοὶ- 

ποτ ΠοΙθηδα ἰπάϊοῖϊα ὶ ζουίαΓ, αυδδὶ ᾿οΟς. 5Β[1Ἃ ὕπῈπὶ οἰππίαπι ξπιρτο- 

Βἰββίιμ απ δέ φαδδὶ μἰ}}]} [ΠΥ {0} 1.) ατδεςογαμι Ρορυϊαηὶ αἰῆῇιχοιὶ, 

ν. 1290 -- 1Ἰ2ῶ95. Θοηϊ, ᾳυἱΐ στα β ἦν δεάοβ ἀρ! !} οοβηυ6 Τᾶι- 

“ἕαϊἀα5: πα δυοίον (85 πὶ ἀρρᾶτγαίΐ ἴῃ Ρδυ  θ 8 πὰ ] ̓ ΘΥ ἀπ ΠΟΤῚ} 118, 

αυΐ πιῖΠιῖ δ} ἢ Ώ}1 1 τλοις Κξτὰ [ἡ σούροῦα ἰηβίδηϑ οοΥνὶ ἱμπίδι. ἐπι- 

Ργοῦο σα πΠ6. σδηθ πο Θ]ου (1, 

ν. 1290. ἐμπιτνεῖς] εἴ. δὰ ν, 1096. --- δίφνυιοι αἱ διϑρό- 

γου ΖΔιόϑεν οεἰί. ν. 42: αυἱα δῃηίεα Αἰγεὰν εἰ Τ]ιγαξίοβ, πὰπῃὸ 

Ἀραπιθπο οἵ Δίθμοαὰ ἔγαίγε9. ἰατοί ἐψβπιΐ απο ογαπέ ἐπηροτῖο. 

ὉΣΒΑΎ νι ν 

γ΄. 1391. Οϑίεπαϊᾳ πεῖμὶ Ροίθης πὶ ἔπδπι ἱπ β΄ πη ΠΙαἀΐπα πιὸ- 

Ταπι την] γί πὶ Ροβίίαπι. Νοίΐο οβίθηδεπαϊ!, δρρδγεπᾶϊς Ἰαΐθί ἰπ 

Οραγίίουϊα ἐκ, [πέΐε]Πἶρα χρατύνεις κρ. ἐκ γ.. ἰΐα γορὶβ πιυ]εγεβ, υἕ 

Βρραγεδί ἘΧ ΠΝ Τὰ ΔΗ͂Σ Μυϊίετοι 6836 ΒΟΤΌΓΘΒ Ηδϊδι πὶ εἴ ΟἹ Κ- 

ἔδει ηεβίγαπ), βαίϊ5 ρᾶίεί. ἴῃ βἰ ἢ ΠΠΠ ἀϊπ6 ΠΟΥ πὶ αἰγὶ σα αἶα 9 

Ῥοί βεῖ τη πὶ σαγηϊέ ὉΒοτὰβ Βομΐ; ροίδηίζίαπι: ἀρίθ ἱρίίυσ δβίγιοσίυγα 

ἰαπραπίαν χράτος εἰ ἰσόψυχον. 

ΨΥ. 1392. κχαρδιόδηκτος εἴ. δᾷ ν, 681. 

ψν. 1393. ΕἸηρίέ ἐβοταβ΄ ξεπίαπι ΟἸγἐδεπιηεβέγαθ αἀβίαπίεμι ἴῃ 

: ξοΓρμοῖα Αϑδιμθπι 8.) 46 πὶ δὺδ δυείοτ!(αί6 οσοίΐίδαμι γἱάοέ. 

ΑΕβοῖ]}, Ττας. Ψο]. 1. Ρ. 1. 15 
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ν᾿, 1394, ὨΘ ἐμηργο 8 οοΥνὶ ΒΊΟΥ 8 οὔ, ΞαΡΡ]. 751: δυςάγνοις 

χρεοὶν, κόρακες ὥςτε, βωμῶν ἁλέγοντες οὐδέν. ἘΠ Ρὶ "ἃ. ΟἹ]. ἢ, 

81: μαϑόντες δὲ λώβροι παγγλωσσίᾳ, κόραχες ὡς, ἄκραντα γαρύετον 

“Διὸς πρὸς ὄρνιχα ϑεῖον. Ηος εοἰΐδπι Ἰ060 πιο] ἐδία οἱ ΘΆΓΓΌΪα νῸΧ 

Βρεοίαίαν. 5. Ο͵.01. ὡς χόραξ ἐσϑίων νεχρῶν σῶμα βοᾷ, οὕτω καὶ 

ὁ δαίμων ἐχνόμως δικάσεν παρὰ τὸ δίχαιον, , 

Ν. 1395, ὕμνον, οἄγπιθι νἱοίου 6, αα δι ἀθ σοηΐυρ6 γορογίανογίε 

ΟἸγίαοιηηδβίγα, Αυοᾶ Ἰιοὸς ΙοοῸ Κ'Θη 5 οδηϊίν υ 110} οαγηοπ Εὰ- 

ΧἸ ΔΥῸ πὶ ΠΟΘΙ Οὐδέ, παιὰν Ἐρινύων ν, 608, 

Υ, 1396 --- 1401. Νὰμο νεῖ Ἰοοσυαΐίυ5 68 ναίαπέιπηι ἀδπενῖα 

- ἈυΪϊυ5. ροηΐϊαη ΔρΡΡ6ΙΔ 8. [πᾶς δηΐηὶ δαρίαο, βαηρυΐηΐβ πη νἰβοουῖ- 

θὲ. παίγίαν, υἵν δηίδασδηι ἀθϑιμ δέ δπίϊααυ ἄο]οι,, πον δᾶϑ]έ 

ΟΥΌΟΙ, ἢ Ἶ 

Ν. 1397, τριπάλαιος, αὐ τριγέρων ΟΝ. 814. Β᾽π}118 εδβί ταίΐο 

νοοὶβ τρικυμία Ῥτομι. 1015, τρίδουλος 0»). Οεᾶ, Τ γι, 1068, 

νο 1809. ἔρως αἱματολοιχός, ουρίᾶο 881: 1 6 πὶ 

δι 68, ᾳυοᾶ ΗΝ} δβέ ἢἶδὶ ουμρ! 0 Βδηραΐηΐβ. Π 6 Ιαπινεπᾶο: 

Βδηρυΐηθ οἵ, ν. 100. Π6 Ευνὶϊβ βαπρυΐηοπι ΘΧϑυροηί 8 Εἰ Πὶς 

204, 805. --- Οδίεγαπι ᾿άοπι ᾳιοὰ αἱματολ. ἀαβίρπδέ αἱματοὐῥόφος 

Ἐμυτι. 1908, 

ν. 1401. ἰχώρ, οΥυοτ, αἷμα μετασυμβεβηκός, ἔμπυον. Ἡ 6- 

8γΥ0}.. Οἴυοῦ ἀεβίριιδέ δἄδββα οδθᾶθη, Ηἰΐς οὐυὰοῦ, ἰᾷὰ αυοὰ 6 οἱ- 

νἱάϊπο βαηραϊηὶβ ργοποϊκοίϊίαγ, ΟΥἱσῖπ πὶ μᾶρδέ ἰπ δα ουρίαϊπε; ἂἃΡ- 

Ροφἱ(οπθ δάϊαπρίέαν ἐρβὶ οαρίάϊπι ἔρως --- ἰχώρ. ΨίᾶΘ «ἃ ν, 262, 

ν. 1402 --α 1416. Οτανβ βᾶπο εβέ βϑηὶῖ ἐγ.) 486 ἱπῆηϊίαπι 

δοᾶϊυ5 εαἴΐεγέ συηδῖαπι: ἑᾶαιιθ Ρ6Γ ΙΟν 61. 4αἱ ΟΠΊΙἱᾶ Ρουδοῖί: υἱ ἀπ 

πη ΗΒ ἀϊνίηΒη) σΘΥ ΠΔΠ118Β δυοίογιίδίεπι (--- 1407). αθ ΓΟΧ, 

«αὐοιοῦο ἔθ ΠερῸ., αὐἱὰ ἄϊσαπι 6 πιοπίες μα ἐ [Ισ65 ἰπ 00 διᾶπθο.. 

ἐπιργουαπὶ Οὐ 68 ῃπηοτίοπι (--- 1412), καὶ τϊμῖὶ, ποῦ ουνϊία νἱ αἂδ- 

οίο: ἀοϊοδα πεῦθ βιιρεγαίιβ υἱρεπηὶ Βθουν, -- Ουσπηὶ αὐδδὶ υ»ἷο- 

τἰείυγ ΟἸγίαοπιποβίνα χοϑηϊὶ 115 ἱπιροία δἕ ροίομ ἴα, πιοπεέ οἱονὰκ 

Βδη6. {6 ΓΙΌ] Θῖα.. α 6 1}}118 6886 δυπὸ δϑηΐι ἢ) ἰάψας δυοίοναί6 8 

ἴονε σοιοθβϑᾶ, ἀαυ}} οπιηΐα ροηἤοαηΐί ἃ ἴον6. [6 γδηὶ 8 Βυρουῦθο 

ἕδη: 1118 οἱ ΟἸγίδοιηποδέναθ δυθίίγῖο δ Ιονϑηϊ {γταηϑίογέε; ρα 

ἴδπι ΓΟΡΘΠῚ ΠΕΠΒ. οἰ 08 ΘΧχί( αὶ ἰ16πὶ 1116 ραγᾶνὶέ, ρΡαίτδίαπι, αυΐ- " 

ἄθπι βεοϊεβίο ξαοίποτε. ααὸ δυδίίο ἀαὰμι ἄς Ιονα πιοηϊί βἷέ, 

"ΟΣ ΟΣ ΩΣ ἽΝ, οἱ... ...ἡ 
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Ομ πθηὶ τοὸπὶ ἃ 8118 πιουΐίο αὦ σοηΐΐ αὐςσίοτ! (αΐεπὶ ζεὶϊΐεὶξς ΟἸγίααα 

τη 6 δίν 8, 

Ν. 1402, μέγας δαίμων Ῥοτγϑ. 120, ρτανὶθ, ἱπιπηδηἷβ, 

Υ. 1408, βαρύμηνις ὧυἱ βαρύκοτος Επυγὶα, απ. 780. 

τ΄. 1404. αἷνο» ρΡοπάσηϑ 80 εἰνεῖς ; ρεδοάϊοαβ πὶ δὶ ἃ πὶ ΘΓ δ- 

ἐἰομ οι Ρετηϊοϊοβδο [οτίαπαϑ ἐπ δὲ! αὐ ἐἐ9. 

ν. 1108. πανακίτιος, φυὶ (ϑίϊ5. Γοὶ δυυοίοτ εβί. Ορροπίίαπι νϑεὶ 

ἱεταίτιος Ἐπὶ, 200. Ηδθο ΟΠ 5018 ἰυρί(οΓ ἀδογουϊί, ποαι8 

βίῃ οἷ δυοίοι (δίε. αυϊά αι δπὶ αοίι πὶ 65, 

τ΄. 1401. Οἵ. δυρυ}. 822: σὸν» δ᾽ ἐπίπαν ζυγὸν ταλάντου. τί δ᾽ 

ἄνευ σέϑεν ϑιάτοισι τέλειόν ἐστε; 

ν. 1108. Εχβρεοίαπιαϑ ΘΧἢ Τὰ πν 6859 ΠΟΤ πὶ, ΟΓ μδης 

υὐΐαθ. ρταρβεηίοπι [οΥνἶ8 Ροίε απ δὰ απ αν οΥϊ. Βδεὰ Ἰυεία ἀθ 

τορὶβ πιοτίθ ἰαπὶ βιυρογδίαν ΟΟΥΣ δι 5: Γαἀ} εἰ Σερεί! 4 6 6189. 

ἂς εξοιίς γϑρὶβ ἀοῃιῦβαυβ γορίδο; ἰίΐαψφιια ἄδην τ. 1479 ἀϊβοτία 

ἐπαπέϊαξ, αυἱὰ ἱπ ᾿"ῖ8 ΓΕΒ Ὁ ας Βυργεπιᾶ ον ἷϑ δυοίογἐαίθ εΧ- 

Βρεοίαπάδπι 5[έ, : 

Χ΄. 1413. χκοίταν φοπᾶρέ ἃ χεῖσαδ, εὐ δρροβίία βιπέ ἐκπνέων 

εἰ δαμείς. Ρογίϊποί βίναοίατα ἘΧ ἈΠΔΡΘΘΒΕ(Ϊ5 'π κίγορ] ἀπ Τ᾽ ἐοᾶπὶ 

ΒῸΪ 0 οπιπῖμο αἀἰπου πη ΐπθ., ρδΡΪίοσ δίᾳφυθθ αὐυοᾶ τ, 138] 5ᾳ. ἔδεία μι 

Γυΐββε μδίεξ, --- κοίτα ἀθ ουνίία, 4ὰὺ τηογίια5 ἰαςοεί, υἱ εὐνή νὶ 

1309. -- ἀνελεύϑερον»; 400 ῥτοβίγαίυϑ εβέ πϑοθηβίίδίε ἐ0- 

δεοίυ Β.. 

Ὑ. 1416 --- 1429. Ῥτγαρᾶϊοαβ πιθὰὺπὶ 6886 ἣος ἴδοϊπυβ: ΠπΕΥδ 

Τοοογάουῖβ Ὡ6 6586 δι ΠΙ ΠΟΗΪβ ᾿ὈΧΟΙ6ΠῚ, ϑρθοῖθ ἀχοῦὶβ δαΐαα 

τογίαϊ ἰμἀυΐα ναίαξε 1:8. ἀοου}5 Αἰγεὶ νἱμάεχ βϑουὶ δρι]δίονί 8 μυὴς 

ΕΣ εβέ, δἀυϊαπι ἐαρθάϊ ραθγογαπι δῇθη8. 

ἢ ΟΝ, 1417. ἐπιλέγειν τινί, ἀΐσεγα ἴῃ δἰΐαυ ει (Βα 00]. 912). ἐπι-- 

λέμεαθαί τοῖα, ΘΟτΠΙ ΕΠΊΟὕδι 6. διΐψυεπι (ἰν. 49.), ἰᾷὰ εβέ βίθὲ ἱπάϊοϊαιπ, 

᾿ἄδρετε ἕρι, ἜῊΜΝ ἴα αὐἰὰ ε5ὲ ἐπιλέγειν» τινά τε, πὶβὶ ἱπάιοίαπι 

᾿οαἰΐοαὶ ἔαςοτε ἄρ αἰΐᾳυδ στὸ: αὐυἱὰ ἐπιλέγεσθαί τι ρᾶββῖνο βεποϑιδ, ηἷδὲ 

ἱπὰϊοΐϊαῃι δοοίΐρετε ἂς τε θυὶ ἱπάϊοϊυπι τεὶ δοοίρὶί, Γϑοογ- 

ἀδίωτ εἶιι8: ὑϊᾶε8 ρίαν. ἰμθ586 εἰρη Ποαίίομεπι τ οοοτἀδπὰϊ ἱπ 

ἐπιλεχϑῆναι, αυ8ᾶ6 μυῖς Ιοεο δρίϊπβίπι, ΝΟΙΪ δηρ] 15 τεεογἀατί, 

ΠΟΙΪ Δπιρὶΐι5 οοσίίαια ἄθ εἃ 6, πΠ|Θ 6588 ὈΧΟΓΘπὶ ΑΡ ΘΠ ΘΙ ΠΟΠΪΒ ; 

οορίία βοϊαπὶ ἀθ ζιϑηϊο. νἱ παῖς, ὐ 

1220. τοῦ δ᾽ ρεχιϊμεΐ ἃ νεχροῦ, πο ἀλάστοιρ εος νἱπα 

: 184 
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ἂεχ Αἰγευπὶ ρυηΐεησ, ἀλάστωρ ίυπι ἄδ μοιηΐηθ οὐἰμΐηῖβ ὉΠῸΤΘ 

(Ευπι. 286); (ὰπὶ ἂἃθ φεηΐο, εὐΐὰ8β ἰάθη 6δέ πηι: ν, 1426. ἴεγα. 

δῦ4, ϑυρρ!ὶ. 416: τὸν πανώλεθρον ϑεὸν βαρὺν ξύνοικον ϑησόμεσϑ᾽ 

ἀλάστορα. 

ν. 1423, νεαρὸς, νίδο δὰ ν, 16. ζ 

ν. 1424 -- 1437. Τε ἱπποσεηίδηι 6886 ἰὴ δὲ ἐδεῖδ 418 65έ 

αυἱ (εβίείυν εἰ υὐἱξ  Αἰᾳὺϊ εχ Ῥδίεγ 5 σορὺβ δάϊυοῦ οχϑε 588 

Ροίεβέ νἱμᾶεχ, Τιυᾶϊέ ἔδυ ὰ8 φαπριπῖ8 τἰνὶβ προ ἔώγου, 

᾿Π αὺ0 ἰρβε ρὑγοργεᾶϊθηβ βυρρεάιίαυϊέ ὁγυοτί ρυεγίνοτος Ψψὰθ γοχ, αὔο- 

Σηοῦο {6 ἤσρο εεἰί, ᾽ 

ν. 1426, πατρόϑεν, δετὶ ρμοίεβέ, υἱ ααἱ 6 ποεϊετθ ὑδέτγίπ 

Αξατιαθιηποπὶβ οὐΐαβ εϑέ βϑηΐὰβ νἱμᾶθχ,, ἔς δᾶϊανεγῖέ. 

ν. 1407 5«. ΕΥΟΥ εὐδεβαίυθ χἰνὶβ ἀοηϊεβίϊοϊ βαηρυϊμὶθ 66 

ἐγαὰϊε (υπυπιφαθπιᾳὰ δ. 4υΐ ἰῃ ἀοπιο νεγβδίυυ), 40 με ρϑγνθηΐθπα 

εορίδπι ἔδοϊεξ ογαοσὶ ΘΟΠΊ ΒΟΥ ΠῚ ᾿πέαπίϊ απι. --- ΟἸΊΠΕῈΚ σε ογὶβ ς8-- 

Ταϊηϊίαίεα ροπᾶάθηξ ἂὺ 10 ἔδεοίϊποῦτθ Αἰγεῖ, ἴδηι ἔατον ἱπίεγίου Ἵδθὰθ 

ἐδοᾶάσιῃ ἔτυάϊί, πονδπηιὶ ΠΟ] ( Ὑ18 ΡΘΥΓΠ ΟἴΘΒ. ραίηιο 110 ἔαδοϊΐποι 6 πὸ π 

ποτ ογεπι ἰπ πίυατᾶ πεΐαιϊα, --- ὁμόσπ. ἐπ. αἷμ. ἀϊοίυπι ὑτὸ 

ἐπιῤῥοαῖς δμοσπόρων αἱμάτων. 

1429. πάχνα κουρόβορος ἃϊείαπι πὲ ἐπιῤῥοὴ ὁμόσπορος εἰ ἔρως 

αἰματολοιχός. πάχνα, φταυΐπαᾶ, ἰίδηαα ἃϊοίαπι ἂ6 ογοῦςδ,), ἄθ οὐπογοίο 

Βαηρυΐηδ. - ᾿ παρέξει] βυρρεάϊία!έ συν! ραογίνοτγο, ἰᾶεπὶ αὐοᾶ: 

Βυρρεάϊίαθιέ, ᾿πβεγνῖεί εἴα πμᾶθπᾶο οὐοῦΐ σοι δα πάογαπι ᾿η δ ἢ {1 1Π|ν 

εἴβεϊεί αἱ ἄεπυο εἴιηπαάδίυν ΟΥΙΟΥ (4115, αὐ ἄεπαο Ρεγρείγείυν ἴδοὶ- 

πὰ" δίγοοϊββί πιστὰ, παρέχειν τινέ αὐυβοϊαία ἀϊοίαπι αὐ 1υδιϊποτυπι 

ΒΌρΡΡοαϊαγ6, σορίδπι ἴδοουα δου, [Π{π ἑτοιμός εἰμέ σοι παρέχειν 

ἀποχρινόμενος Ῥ] αἰ. Ργοίας. 92. παρέχειν ἰατρῷ Ρ] δ, Θοτρ. 2, 

09, 19. κακῶς παρέξω Βῖπε ἀδίϊνο Ατἱδίορῃ. Γιγβἰβίγ. 227. Βδερίυβ Ἰνυῖϊο 

ἀϊοίίοηὶ δἀάϊίυγ ἐπῆηϊ!νὰ5 Δ]1 4018, νε]υΐ ΟΡ. Αἱ, 1146: πατεῖν 

παρεῖχε τῷ ϑέλοντι ναυτίλων. Οἵ. ΡῚ αἱ, ΤΙιεδεί. 116. Εδάεπι, 4υδο 

ἧπ ποβίγο 1060, ἱπεοϑέ νὶβ ἐπ νοδε παρέχει “πὴ ρ ΘΥΒΟ Δ], 

ν. 1430. Ῥεπῦο Ιπσίὰ νἱοίυϑ αυθιε]88 [υπάϊξ σποτὰ8. Πδ αυἱ- 

Βὺ5 αυὰπὶ ρμεΐπιο δᾶ ἀεβί σ παίαπι ου]ραπὶ πδρὶβ γαβροπάογιέ ΟἸγία6-- 

ταπδδίγα, πὰπς ἰυδί (ἰαπὶ ἐδοΐ μον 8 ργουναίυτα δυγὶρὶ νοσεπὶ ἄνδλεύ-- 

ϑερος. δ η δ 

ν. 1428 --- 1447. Νοπ πιοῖα ποορϑϑῖίαβ οἱ τιογίοπι ἱῃηΠιχὶί, 

Νοπης δηΐπι 'ρ86 ἀοϊοδᾶ ρμοτγηϊοίΐθηι ἰπμ δοᾶθ8 ἱπάυχίίξ Μοδηι 
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δυδπι]δ θτΟΪθι., {9 Ἰαοσγίμΐῳ Ποίδι ἔριν ἐ θη ΐ δὴ.) φαστὰ ἐδ ἐτᾶ- 

αἰανογῖε αὐ ἱρβ6 {γδοίδίυν εβί, πς μἱοιϊθίυν ἰὼ Οἴοο, 4υαπὶ φ86- 

ἃς ρμᾶγ ρϑιὶ γοίγι νυ δεὶξ, 

ν. 1438. οὐκ ἀνελι, αυοὰ ποη δἷπο εἷυ, ΓΝ 4ὰο ἀϊοϊίαν, γνο- 

Ἰυμίαίς ἢέ, ἱπ αυὸ σοηφρίοίίυν οἰι νοϊα πη έα( 9 αἰΐᾳαϊά, Ιἀπὶ δἱ ο 

ταίϊοιθ, 4υὰ οσοϊἀϊέυν τοχ, οἱ οὐυίειπρογαίαν Ἰορὶ, αὐδηι ἱρπα ἐπ 

δεᾶθβ ἱπίαϊ!ς, ἀϊοὶ ρΡοίϑθδέ ἱπ οὺ ἔδείΐμογα ἱπ6886 δἰᾳιυΐὰ οἷ γ0- 

Ἰυπίδίϊβ, βαυὰ αυἱάεσαι δἷῃθ ἱγτομΐα, αὖ φῳϑερίωθίπ!θ αἰέυτ ΟἹγ- 

δεπιηοβίγδ. 

ν. 1440. δολέαν ἄτην, δΔοϊοδαδπι ρΡεγπίοϊΐ ἐπ ἴπ μοῦ 

ἀϊείο νυἱἀρίυν Ἰ᾿δίεγθ ἱηαϊοϊαπι, ΑΘβοι πὶ φυθηὰ 6. δδπὶ τοί 886 

ἔδυ υΐαπι, αὑ8 ΡΘΥ. δἰ πι ]δίαβ πὰ {1858 οὑπὶ Α ΟΝ ]]6 μα θη δα Αὐ]ἱάοπι 

γοσδίυσ Γρμϊροιΐδι Ῥγοθδυΐ]6 εβέ αθο, 4.886 ρμοίϊίαο οτδπέ Ἢ Ογ- 

φείογαπι ᾿ἰῦτο βορίϊπιο, ἐπ ἱγαροθᾶϊα "ρῃΐρθηΐα δα ὶ θα ΐβ56 ρΡοδίδηι, 

ν. 1448. πολύχλαυτόν τ᾽ Αρροεί(ἰοποπι ρμδιίϊου!α τε δά- 

-ἰιυποΐαπι νἱάς δὰ νυ, 194, 

ν,. 1444, ἄξια δρ. οεἰξ.1 φαυπιὶι εαπὶ ταί οπθηι, 4φὰὰ Πρ ΐ σοηΐᾶπι 

- Ἀγαοίανίε, ἀοϊοδυπὶ δείϊβοίαπι, ἀΐρπαπὶ γορα ἰυαϊσανεγὶξ, οδᾶοπι Γᾶ- 

ἀἴοπς εἰ ἀΐσηδ αὐἱάειηῃ 60 6Χ ᾿ρβίυϑ νοϊυπίαίθ δἐ βεμπίεη(ϊα, {τδοίδ- 

᾿ς ἐω5 ο6βΐ 'μβε. 

: ν. 1446. ξιφοδήλητος ἀγὼν, Οἢ. 129, ἡννὰ 

ν. 1448 --- 1484. Ερεο, ἀοκίί(υἱὰ σοπβί!ο, ἔδει οἴβεῖο, 

400 πι6 νογίδᾶπι, φυὰὺπὶ σοτΓυδΐ ἀσπιβ, Νίθίυο βαηραΐπθαπι ἱπιυγῖβ 

βίγορίίαπι ρΡογηϊοίοβυπι; ἀδαοίηἰϊξ συΐία., [Ιυφί (ἰἃ δα δἰ ἴδηι Γεῖὰ οα]8-- 

παϊίοϑδηι ρον ἤοϊοπάδπι δουϊί, δουϊί [115 Θχδσαίοε}β ΒΟΥΒ. 

ΟΝ, 1449. μέρεμνα, ουτᾶν,) πεοροίίαπι οὐ ταΐΐϊο αυᾶ ρειδοίίυτ 

ποροίϊα τ. ὃ 

ν, 1460. Μείυθ, π6 ποπ ΔΠΙΡ]Ϊ 8 βίπρυϊδα οδαάεβ μεγρείγοπ- 

 ἴυγ ἧπ δεάϊνυβ, 4υᾶθ οὐπὶ συί(ἰ8 σοπιρδι δι ροξβὶπέ, βεὰ απίνεγβα 

ο΄ οἶδᾶεβ, ἐπα γα ἰπβίαγ, αὺ8 ρεγᾶδίωυσ ἀοιμὰβ. Ηοοσ ἔπθ 18 ἀεβίφηαίας 

ἣν . ΒῸΠῚ Π Ὡ πὶ ὑἰΠ γα ΒΘηΡΌΪηἶἷ8 ΓΙΝΟΓΌΠΙ, αὐοιυπὶ ν, 1427 παθιαἑηΐέ, 

ἔδβίϊρίι τι, φαρᾶ ἰδὶ δχβρβοίανιἑ ἰπ ἰδοΐποιθ δϑᾷὰς ογυθηίο ὃς ἔδοὶ- 

πὰς Αἰτεὶ, 

ν, 1458. Τυδίϊΐα δουϊέ οἸδᾶϊα μι, 400 δἰτα ἃ οδἰδηιὶἐαίΐ δ πὰ πὰ 

Ῥεγεοίυγβ εβί, [Ἃἀςεπὶ δρῖέ 'βουβ, ἰΐδαμια νοοὶ δίχη δρρσβίία εβϑέὲ 

μοῖρα, ρτδεᾶϊοδίυπι υὐτγίαβααθ βεπίθπίϊα ϑηγάνει, Ταδίϊ{16 ἀοαϊέ, ὰ 

εοί: ἰὰ ᾳυοὰ ἰυδίιυμι εϑέ ραγϑὲ μογπίοϊθπι; δοῦν δευϊξ, ἰὰ 6δδέ; 'ρβ8 
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ἱτωρυ ΤΌΣ ᾿ΟΠΙἑ ΠΏ) ΘΩΓΒ, ουΐὰ ἤπ68 111} δι πΠξ ἐγβηβοταβῖ, 8006- 

Ιεγαΐ μεγηίοϊθπι, Ευβί 18. δουϊί πρὰς ἄλλο πρᾶγμα βλάβης, αὐ πονᾶ, 

ἐβ4}8 ποι] β' συ ]ογα πὶ ἰδηΐαπι, δοὰ ὑπίνθεβα οὐϊαία. μορηϊοΐθβ, 

5018 δοιυὶΐξ 1118 ϑχασας 05, ἰἃὰ οδί:; δοσοᾶπηΐ πονῶ, 48 μιδὴς 

Ρογηϊοΐθηι δἴενυμἑ, Εἰ χδρθείαϊς οἰ οΟΥΒ πονα5 οδοῦσθβ ἀομηεβίϊ 88 οἵ 

εχ ἰΐβ σοποϊζαίαπι ἔγὶ ΡΟΡᾺΪ ἰσδὴι, αἵ Ἰαριἀαίοπα. πΘΠῸΚ ἱπιρτοτ 

εχείϊηρυαίαγ; ἰᾷὰ αὐοὰ ἀθδίσηανογαί (αββδαη να, Οοίθγαπι 51 }}}}}5 

ἀϊοίο 6ὁβέ Ον. 6461: δίκας δ᾽ ἐρεέδεταν πυϑιμήν" προςχαλκεύεν δ᾽ αἶσα 

φασγανουργός" τέχνον δ᾽ ἐπειςφέρει δώμασιν αἱμάτων παλαιτέρων... 

ν. 1454. ϑηγάνη, 608.) 'ος ΙοοΟ ὀχδουΐίΐο, υξ Ευπὶ. 859, 

ΒΟΡΊ.. Αἱ, 820. 1ἰὰ ν. 981 σφενδόνη ἂς ἰαεοίυ: 

ν. 1455 ---14606. Ο ίοτία, υἱϊπαπὶ πι6 τεοθρἶββοβ, δηΐίδασδμει 

δαμο νἱδοραπὶ οὐίϊθὴ 9. Ἰθοίαπλ ἀρρθμίοὶ Ἰαυτὶ. Θαἷβ εβέ αι δαπὶ 

ΒΕρΕἸϊαί, αυΐ δὰὴι ἤεαίἐ. Ναιπ {π᾿ Πος δὐυᾶεῦῖβ, αυὰπὶ Θοοϊᾶθνι8 

ΥὙἱγυτ 7) ἐμιργοῦθ ρογῆσεγθ ἐηνίβυπι οἰδβοίαπι ῃτὸ ἐπι πιδπΐ ἔαοίποτγε 

Θυδεηδηὴι ᾿Ἰϑιἀαίίο ᾿δογιῃ δ ἱπηρία γο6γ8 μἱοίαίς ὍΝ ἄἀαυϊέ υἱσὰ 

ἀἰϊνῖηο 7 

Υ, 1451, δροίτη ἄργυροε. ἀϊοϊίαν να8, αὰυὸ Ἰαναναίαν Απᾶἃ- 

ΤΩΘΠῸ,) 4ποὰ εαἰΐεα λέβης 1064. Ψοχ δροότη ἅ6 δοἄδπι (ἷι, 999, 

Ἐμ. 638. -- χαμεύνη, στιβὰς καὶ ἥ ταπεινὴ κλίνη. καὶ χαμεύνης 

ὁ χαμαὶ χοιμώμενος. ΗΘ 5γΥ οἷ. ΨῸΧ χαμεύνη Ὑπεοοῖ. ΧΙΠ, 38. ἂθ6 

Βα Ἰεοίο, ἰάθη φαοὰ χαμαιευνή, υαἕ χαμεύνης ἰᾶδπι αυοὰ Ηοπιετὶ 

χαμαιεύνης Ἡ  πι. 1]. ΧΥῚ, 554. ΒΟ ΤΉ. ΟΥ. δᾷ ν, 1809, ὶ 

Ψν. 1458. ϑεορυϊογο εἴ Ἰαπιθμίαί(  οηΐθυ5 δρουδηΐ τηογίυϊ υὐ ἔ6- 

δίϊ ποιὸ ΠΟμΟΥ 8, 400 Δρἃ ΒῈΡΘΙῸΒ Πα ρηΐαν , 4 πὶ δμυᾶ ᾿ηδε-- 

ΤΟΒ 8})} 110 ΟΠΙπΐβ ΒΟΠΟΥ μϑηᾶοιοί, {{Ππππιαᾳὰ6 ἰσίίυν οἴοίαμ ἃὉ 

ΟἹγ8β6 εχϊρὶς ΕἸβοποῦ Η ὁπ. Ο. ΧΙ, 12, Ργορίεγεδ πιᾶχἱπιοροία σοη- 

αυογϊίαν ΕἸοοίτα ΒΕΡΌΪία πὶ 6586 μαίγϑπι βίηα Ἰαπιοιίαίοη θὰ 5. δ βἷη8 

φομεϊίαία οἰγίαμι Ο,. 431 844,, ἰᾷὰ αυοὰ οομπδίϊυἱ ΟἸγ (ἀοπειιοκίτα, 

γν. 1410. 

Νν. 1401. ἄχαριν "ον αἱ ΟἸι, 42. Ἐρεῦδέ Ἰοὺ οἴξοϊο Αὐδτ' 

ῬΏΘΠΠΟ.) αιοἂ (απιεη ἃ ΟἸγίδοπῃμπρβίγα δι 1 ἰηνῖθα οχρ] οἴῃ ΓΝ, Φὺν 

{εγ8ί ε880 εἱ "011 ἱῃν 91), 

ν. 1408. μεγάλα ἔργα, ἴαοία φυδς. ἐυϑίοθ ἤπ68 εἐχοθάυμέ, υἱ 

μεγαλόμητις ἂρ βύμρθυνα ἀξαίαῃῃ ν, 1348, ΟἿ, ΤΊιο, δ0ῦ, 

ν, 1404, ἐπιτύμβιεος αἵνοφ, ἰἄοφπι χφιθὰ ἐπιτύμβιος. ϑρῆνος 

να ὦΨ 
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Ον, 384, νεὶ ἐπιτυμβίδιος 9ρ. 0. 842, Το Ἰδηιθιία ΟΠ 6. ὑΓῸ-“- 

ἴευγο Ἰαυάθηὶ οἷ, αἱ ἀοῆοίυγ,, νἱάθ9 ἰπ ΟἸοορμ]οτον Ἰ060. 

τ Ψ., 110ὕὅ, αἶνος ἐάπτων ἐπ᾿ ἀνδρί, Ἰαὺ89 νἱγοὸ ἰμϊϊοΐίδις (ς- 

ἴαῶ ἀἰοίϊ, τόξευμα νεῖ, βέλος ἐπέων, βοϊ ἔα πιοίαρμ!ονα, Ομΐϑαυμι 

εϑί ἰὰ αυοὰ ἰηϊϊοίίατ., υὐ αυοι]. Γἀο}}]6 βυθαιπάἑαίυτ, Βιγυσίαγα υΐ 

ΤῊΟν, δ44, ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾿ ἀνδοὺὴὲ τῷδ᾽ ἰάπτεσθαι βέλη. ἱδρΠεοξ 

χαΐϊΐο δογὰπὶ αὐ ἰμηραπέ ἐάπτων ἀληϑείκ; Ἰᾶδο οἶα νὸχ ἄϊνε 

πο Ροίεβί ἃ πονήσει, υἱ αιὰ ἀδπὶρ ποίαν παίητα οροῦδθ δᾶμὶυἱίας. 

Νν, 1461 --- Ιάτὸ. Τυΐμπὶ 01) δδὲ ΟΠ ΘΙΠΟΥ̓ΔΙ 6 δα. Οὐγδπι: 

8 πουὶβ ΟσΟἾΒΙ5 16 ἃ ΠΟΡΪΒ. ΒΘΡΌΪΟΓΟ ἐγδάθίυσ : πο ᾿ηίοε Ἰδπιςηΐᾶ- 

ἔϊοπο 8. ἔαπι]αγίαπι: βεὰ Γρὶ απ ἢ] ἴα ὑ]αηθ, πὲ ἄροοί, ρϑίγὶ ο"- 

νἱδπὶ ργοΐθοοία δα ἤυϊηθι σοί 8. δ ἢ ΔπΊρ] χα ΟΒΟ.Ϊδυἱ(α τ, 

ν. 14τ|. ἀσπασίως ϑυγάτηρ ὡς χρή. ἴδομυο μᾶ})65 ἀροῦς- 

ὕδιι ΟἸἹγ  αθπιεδίγδα ἱγοιίδην: αἃ ΠΟ ΟΡὰ8. 6886 οὐπίρηδιί Αρὰ- 

χο ποπὶ Ἰαπο δι ον 5. 4αἱρρα ααθπὶ ὑἱδηα τοοὶρίθ5 Ἰαρίαηὰ 

τοασβτίατα δὶς ἢἰῖα. Βο!ιοοέ Ἂχβρεοΐδΐ ΟἹν δεπιποβίγα τι 0] 6815 811 1 

ἴοτϑ Αξδιιοιθποηὶ Ογραα ἱπέλδηί δάβρεοίαη ἀγα θ ἢ]|ἰὰ6 ἃ 56 

ποοδίαθ βίυτη θα. ριορίον ἰοὺς ἐπίδηβδο, αέΐ συἱ νοΧ νἱὶ οδββεέ σοοτγοϊία 

οἶα Βδοῦὶβ μοιδροιϊ μ6 Ἐχϑθογαζίοαα Γαμάδθνοί (ν. 2183), Νοίυπι 

οδέ πιθοῦ πηογίαΐβ οὔϊ πη], αυοα νἱνὶ οοποερογμπμέ, υἱ Αἰδοὶ ἴηνῖ- 

ἀΐα ἴῃ {Πγ58ει Οά. ΧΙ, ὅ48 544. 

τ. 14τ4ιἩ πορϑᾶμευκμ ἀγέων, Δοούο ἀΐοία πὶ ἂν ἄχεσι. 

Αυεμῃ ὑὐ}}}}5 {γαπεριθάϊε ηἀα πὶ 6586 υἱάθ Τίιον, 8506, Ο, ν. 1082, 

ν. Ἱ4τὸ --- 1482. Ιποοϊηΐηΐᾷ δὲς νοηΐϊξ ργὸ ἱμηοηηΐα; αι - 

Εἰ δυηΐ ἀϊξογεία. Απογυαηΐ δἵϊεγειίθβ οὐ ροθμᾶπὶ [αἱΐ Οσοίβοι 

ΟΜαμεέ πιᾶποηίθ μοῦ βεύὰσι δυοίογϊίαί6 ἴονΐβ Ι6χ, αὑυ ρμδίϊεπάπιι 

οφβέ οἱ αυὶ ερὶΐ. [μοο ἐπ δπι δ πι Ἔχ ΘογδίΟαπὶ δύ ΡῈ πὶ αὐΐῇ οδὲ 

ᾳαΐ εἰϊοῖαί εχ δεάϊθυβ ξ Δαϊδοτοθί, αἱ δἀϊαηραί ΒΟ" 0] 6 1. 

ὲ ν. 1410, ὄνειδος, τε8 4086 ἱσποπιΐηϊαιη δίζεγί, Τιιοῦ, 529, 

Οἱ, 495. 
Ἂ ΟΨ, 141, δύςμαχα ςεί(ί.}ὺ νἱἱοίοτίδαπι ἰπ οαταϊ ρυρηᾶ 

ἀεοεογμενε ἀϊεεῖοῖ]6 οβί. Οομποράϊί ομοτυ οἱ ἵπ Αρπιθῃη!θῃ8 

εἰ ἴῃ ΟἸγίαοιγη θεία ᾿δοίετο δορί οἶδ Ππδοῦ]δη ; σομἤίείαγ ἀἐΠοῖ 9 

6556 ἀδοιρία, ἴθ φαοηδηι 816 810 ἱπιρίοία5, 1ἃ νεγὸ ξοτίο βεῖϊέ, 

αυσπὶ ἐπ ΟὨλμΐθ9 σοποτὶθ ΐυ5 ἔα 5 ρᾶν ρατὶ ταίσ θα}, ὨΙΟΥ͂ 5 

ΒΕΠΙΡΕΙ πιουίς πιυ!έαίαϊ 5ἰζ., πδηθγα μᾶπο ἰδροθπιὶ, δα πιαποαΐί Ἰονὶα 

βυοίοτίί88. Εχ φαΐθ5. οἐἠοϊίυτ ἰάθη ἱπδίδτς ΟἹ δεπιςβίγαθ.,) 4υ88 
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πυ]ο οᾶο εαπὶ δάϊρίβεϊ ρμοββῖξ ροίεπίϊαπι, υἕ σεπίαμι ἐϊωτα, 4αΐ 

μοτᾶς ξεπυρεῖ ςβεάεβ εχεϊίαίωγαβ βἰΐ, εχ δεάϊθυϑ εἰϊεῖαι. --- δύς- 

μαχος ἀευε!!αία ἀϊίῆειῖς Ῥτοπι. 92]. --- ἐστί, ταῦτα τὰ ὀνείδη. [5 

ᾳυΐ ἀεσεγηῖϊξ ποὰ εξὶ Ἄεἴοόγυξβ, δεὰ πε αυοὲ μύξκπδιι ξυϑετγαδέ 

(δε. Τιεν. 418}. 

Υ. 1418. φέρει φέραν , δἔξεταπε αἔξετεπέες: ἐξοοπῖς- 

πῖαε εἴεγοιΐ ποντᾶς ἱπξιιθπιηΐαβ, 4866 ἄεμυο ποΥτᾶβ διἰαίαγδε Ξκυπῖς 

Βυδίεοίαπι εξίὶ ὀνείδη, αὐ ἢ ρμγαεςεάεηϊ νεγεὰ, Ὀγεβεῖξ ᾿σποπιῖμῖδ- 

τα, ἴὰ δὶ βοοίθγαπι ᾿πηθπϊ πίοβογαπι, δεσοβ, Αδάϊξαγ: οεςῖξοτ 

γογο ἰαἱὲ ροεθπδπι, υἕ ἀεί ςπεΐαγ, π᾿ ααΐθεβ ρμοβιία βὶξ μδες τὸς 

Ρεία ἱξεαοιΐηΐα, ἴῃ σδεάϊνιυϑ. Βο]!ἰςεῖ ἀοπιεξιϊεῖβ, ἐσηθπνηῖα, αυδαὲ 

ἔϑεβα δ! δ ραγατὶξ Ασαιιεπιθο, αὐδαεῖς ποτα ἱσποπιηΐατι (ὀγείς 

δὴ φέρει), ἀυαε πονᾶε εἰδὰϊβ ξαυβα δεί {φέροντα). Θιυοᾶ μεῦ δυ- 

ξετί μἱεγῖψαα ἱπίετρτείες νεγίυηξ τόσοι φέρει, Εἷς Ξεηβαβ θπιπῖπο 

ἐπ δὰ ποῆ ἱμπεβῖ, βεά ἴῃ πιεάϊο, ϑείϊεϊ εξίέ δξξέεγτγε. τ" τ 

ν. 1419. ἐν χρόνῳ, ΡΓοξτεάϊεπίε (επῖροῦα τῖπάϊεί8 

Ιοδπεΐ εππὶ. αἷ εεῖξ, αὐἴᾶ πιᾶπεΐξ ἴονὶξ δυείογιίαβ. ἔπ ππϑαυοηῦα 

ἱεμιροτῖβ πιοτηεηΐο δάεβέ [οὐἱβ ροίεπίϊβ,, ἴθ ὑμὸ δάετῖέ εἰπὰϊεία, 

ν. 1450. παϑεῖν τὸν ἔοξαντα, κί (Ἀ. 318: δράσαντι πα- 

ϑεν. -- θϑέσπιον γονὰν ἄρσαϊον, εχβεεγαί:οπαπι εἰϑανησα ᾿ακία 

Ἰεξε εχογίαπι εἰ ἰϊρεγία τη δἄερίδπι, ν: : 

Υ. 1451. κεκόλληται ςεί(.} δάβαετεξ ἐέα, πὲ ̓ εἔϊδια 

ΒΟΒοΙΪε πὶ βδυδηι δἀϊμππεαΐ δεάϊνα 5. 184 κοι δ ὠξηεοεδεννν, 

Βὰπιὶ βοθοῖεβ εϑὲ ποΥᾶ εβεᾶεβ, 4088 τϊπαίυς ΟἹ ἔδεπιπεβίγδα. χολ- 

λᾶν, τοι ββῖπιε σοπίπησεγε, ἂθ πιδίεγία ἱππροπᾶα υἕ εχβίγυξίατς δε- 

ἂεβ Ρ᾿ πῇ, ΟἿὉΥ, 138; ἂς εοπιροπεπᾶο οἀγπιῖπα Νεῖα. ΠῚ, 18, ἔίαδασα 

χεχολλῆσθαι, εοπϊ απεΐαπι ἐπβθ, σοθδέγεγε, αἄμδεγεγο. προςήπτειν γεγο 

ΠΟ ε886 δἄμδεγεγε, ηυοᾶ βοιηπίαπξ ἱπίεγργείεβ, βεᾶ βδὔπιουεγ 

κἀϊυπεετο, ἄοςεξ ὑβὺ98 τοςῖβ ἅπτειν νυ. 1525. (. 

301. Θαϊ στ ποη ἱπέεϊεχεγῖπέ δεοουξαίγαπι 6556 γένος 

ἰετῶ ἃ προςέψαε, γαγὶϊβ εοηϊεσίαυτγὶβ ἑατϑανεγαπέ Ἰοςυπι. ᾿ 

ν. 1452 -- 1493. [π᾿ Βᾶπε ταϊϊοϊπαίϊοπεπι εαπὶ τετιίαίς ρεῖ- 

γεπίυτπι ετί. Βαυΐάεπι ρδείΐοπε οὔπὶ σεπῖο ΡΞ βευίδαάταπι ἕαεία 

μᾶες αυΐϊδεπι ρσοόῦᾶγε νοΐο', εἴς τἷχ (ο]εγδυα: ἴῃ ἑαίατυπι νέτὸ πα 

γεϊεία ας ἀοπιο αἰταὰ Βεπὺβ ςοπίεγαΐξ πεεῖθο5 ἀοπιεξίϊει, ϑδαΐίῆ- 

εἶς τοΐπΐ ρᾶῖνα μοβξεβεῖο, πποὰρ πιαίαδταπι ἐδοάϊαπι γαυΐει εχ 86 - 

ἄϊθαν σεῖς, ἔβα ᾿ 
᾿ 

Δ. “αὐ 
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ν. 1488. ἐνέβη] βυυαυὰδὶ λόγος, χρῆμα, πρᾶγμα, ἰὰ μοί 881- 

φοῦπὶ αὐοὰ ἄς Τρὶϊποηΐαθ ςαοᾶς ἀϊοία πη οβί, Τοία σοπουὶθ Αἰτγιάδ- 

Τυΐ ταίΐϊο ργοραΐ νοῦ αίθτ μυΐϊὰ8 νας οἰ αι οι ἶπ. Αἱ 'ρ88 σοη- 

ἀἰοίυν τορίηα πιθέ πὶ Βα πὶ, οὐδ πη Γοπιθύΐαι δἀπιοίυγα δϑί ρΡᾶ- 

αἰϊοηθ ἰηΐία οαπὶ σοπὶο ἀ|0. ἐπιβαίνειν οοί ἱπργοάϊ, ἱποθάθγο, ἐμ 

βαίνειν τινί, ἀρρυθᾶϊ αἰΐψφαθαι (6.8, 911) νϑὶ ἱωρτοάΐεπᾶο ᾿δϑάθσς, 

{ν. 818). ἐμβαίνειν ἐπί τινος, νεἰιΐ δίψα τὰ νϑὶαΐ πὶ οὐγγὰ. (5.0 Ὁ ἢ, 

Ὅφἂ, Ὑυτ. 803). Ψιάος [ογίθην ἰ'ᾶς νοῦθ ἀεοβίρμαγὶ ποίσῃ ; ἰΐδαυθ 

ἐμβῆναι εἰς τι ἰᾶεπι ἀδεῖρπαί αυοὰ Ρετν θη τ 8ἃ ἃ δἰΐψφυθηι βίδίμπι. 

Θυοᾶ ὑὕεὴθ ἀβ στὸ υμἱ͵ΐνογϑα ἀἰοϊίυτ; Ρογνοπῖξ Γ68, ρῥγονθοία δβί γ868 

αὑπὶ νεανία ἧπ δης ναι οἰ παιοηθηι, ἰΪά εβϑί: νοῦὰ ἰδοὺ νδίϊοϊ μδίϊ 

᾿-͵ ταίΐοημθ γογαπὶ ποβίγατγυπι εἴεοί 68. 

ν᾿, 1485, Νυμπο Ρ] κεἰ δϑηϊάαθ ἀϊοσαπίαν υὐ ν. 1518. Σἰἄδπιὶ ααὶΐ 

διίεα Τδηίαϊ!ἀαο ν᾿. 1390, εἰ Ῥεϊορίἄδθο ν, 1516. Θυῦσμπ Αἰγουϑ 

Ρπίον ἀϊδβογίε ἀϊσαίυτ Δσαιηθη οι ν. 106, Ρ] 5 θη δ πὶ ἔπ πηαῖογθ 

υομίαπι ἸοοΟ ἰπ ροηθγῖβ δα ροπεά 6586 δρρατγοί, υἱ δυΐ 

Ῥεϊορὶβ ρδίεσ. δαί ἢ] 5 δὴ Αδκοινὶο μαυϊία5 51. Ραΐίο δίϊαπι οἱ ἰά 

ΤανοΓᾶ 8886 ἐχ βδθεξεἰοαῖα ΤΡ 46 Γοτ δ τορθέϊυμ. Ρεϊορὶβ ρτο- 

ἰὸς ἱπιρθγί πὶ δαση δυρ οί, {ταηβέοσγί ἂν Ε]Ιάθ ἴθ ΑΓρΡῸβ εἴ ΔΙγοεμλ8, 

αἴ πυῆς ρΡεῈηθ5 δδὴ δὶΐί βιυπηπᾷ ἰῃ ΡεΪορΟΏ 650 δυοίου (ας; ἰδ 

δυςσίαπι ροίει(ἴ8πιὶι (πλεῖον σθένος νοσᾶθ]ο ἐϊλειοδένους ἀθβὶ πα- 

᾿ἕδ ταρογίῖγα μι} νἱ ἄεοῦ. 

ν. 1486. ὅρχους τίϑεοσθϑαί τινε, φῬαοΐϊβεὶ οσὰπὶ αἰΐφυο, «αἴ ὄρχω- 

μοτήσας τῷ σῷ στράτῳ Ἐξαπι, 164, -- τάδε μέν, οδεάδη ἐρμϊσεηΐδο, 

488 πι6 β,δν ββί πη ᾿δαβίξ, 

ν. 1487. ὃ δὲ λοιπόν, αὐυοᾷ νεῖοὸ τοϊΐφαι οί, ΑἸ ἐς 

τὸ λοιπόν. --- ἰόντα τρίβειν μεπᾶεί ὃν ἐθέλω. 

Ψν. 1489, αὐθένταισι, ἴἰα ποεῖν ἴῃ αυΐνὰ5 ἀοπιεβίϊοα ςδ6- 

ἄεβ ρμεγρείγαίυ στ. [115τ6ὲ δηΐι νυ σαγὶ ὑδὰ απ θην 5 οοοΐβογει. ἀ6- 

το βῖρποί αὐτοέντης, ἀρρᾶτοί ίαπιεπ 6 τοῦβ αὐτὸς ἰἴμϊ(ἴο οορίίαίαπ 

6556 ὅδ 60, 4υἱϊ Βυογιπι αἰΐᾳυ πὶ οσοϊάϊέ, ΟἿ. δὰ ν. 1016. ϑολ οοί 

ϑηζἰψυϊββῖνιο {επΙρΡΌΓα πυ}14 αἰΐαγυπὶ οαοᾶάϊ πὶ Πα εθαίαν ταίϊο, ὅ51- 

ἘΜ ταϊΐϊοπα νοοὶβ ραυτγιοἰδθ ποίϊο δηιρ]1 ῆςαία εβέ, 

ν. 1490. Βυϊποϊί( τὴῖπιῖ, δὶ εἴ ρᾶυσα μοβδβίάεθο οἵ γαῦίεμι 40- 

τη βί δ δυξίυϊογο.. ᾿ 

ν. 149]. ἀπόχρη, ἔξαρκεῖ, Η 6 5γἘ. --- ἀλληλοφόνοι μανΐαι, 

αἰ ἔρως αἑματολοιχός ν. 1399. Ὰ 
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Ἑχοάᾶο γ. 1493 -α 1689 εχ θείαν Αδρίβίνα9. ἀοοδᾶθηβ οὐπὶ 

τδπῖ Βαί6 1] }{ππ|. ΙΔεΐα}8 ἀθ οαρῆς οἵ ρ]ουϊδ8 86. 6586 οἷ διυοίο- 

γοηι, Υἱπάϊσοιν ἔγαίγαι 408 ἰτιοιἀδνονῖ Αἰγϑιβ, Ὁ]οτθ ἜΧΒΙΠ, 

4πὸ εἰδοίιβ δε 0 Ασδαπιθιηποια (-- 1027). Οὐ δἄνοιβαίαγ οἷο- 

τὰ. ἑαπι!ίαμαῃ. ΡΟ] πἰπαΐα8.) ἰσπανίδιη Ἀδρίκιμι αυὶλ γερϑηι, ἄδ 

εαἷπ5 οὐρᾶς ἰβδείδίϊ ομοβ ἔυπάαΐ, 'ρ8θ6 Οσοίάογα ποὴ 5᾽Ψ 85.}5, ΔΒΡ6Γ- 

παία8. Αἃ 4ιδ8 πιϊπὶβ τεδρομάθέ Αδρίβί μα ἱπιρογίαιη οσοπραίυταβ: 

ΦΠΟΓα5. ν τὸ ἂὺ Οτγοϑἕθ υ] 06 οἵ ΠΡ αίοπ πὶ Ἔχϑρθοίαί (-- 1564). 

υΐϊθὰ8. οοποεϊίαί ὙΠ ΟἸΟΥῸ ἐπἔθι δ ἄδηι ρᾶιαί Αδρϑ βί!5. 46πὶ 

ἂαὺ πᾶς τοίγαμι ΟἹγ δοπιπεβίγα, πθῆὰα δπιθὰ ἴαοοί ἰμναϊα οἸον: δέ 

Αδαρ βί: ΟἸγίοιηπαβίγα νΟΥῸ ᾿ᾶθο ματι Ου 8}}8 πιοιεΐ, αὐ Δγοθπὶ 

οεοουρεί {---ὀ 1689). -- Τιε βυῃί ᾿αἿ8 ΕΟΘ 86 ραϊίαβ, ρΡεΐπια οΥᾶ- 

ἐἰο Αδρίβίνι, βεουμπᾶα οἰοΥὶ οἱ ΑΘ δά} δἰίθιςσαίίο : ἐθυ τα δαᾶξιι δὰ 

ἐγδ οἵ υἱμὶ δυοία: 400 δρηξι οοηϊμοίο Πηΐίυν ἐγαροδᾶϊδ, 

ν΄, 1498 --- 1521, νἱιάθο ἴα δχβυ 8 ἀϊνίπαπὶ νἱπαϊοΐαμι 

δρραγθιηίθια ἴ Π666 Ἰνα 8 πιουίαΐ (-- 1498). Αἰγοὺϑ δηΐπὶ ἄς ἱΐη-ὶ 

φουῖο εϑγίαιιϑ οἱ θοὶί ἐγαίγθμι ΤΠγεβίθι, 4αΐ ΒΌΡΡΙΟΧ ΓΕΡΘΟΓΒῸΒ 8} 

110 τοοορίαβ οϑί: εοὰ Πιοισθπαϊθ Θρ} 9. 6 ΠΙΙοτα πὶ οᾶνΠ6 μαι δίΐα 

ἀεοορία., 4υδὴι ἡ ὶ 86 σοηϊεᾶϊα56 Ἰη(ο]] χ᾽ 38εΐ, οἱ Ρεϊορίαγιπι 

βεπογὶ ρεγηϊοῖθηι ἱπιργθοδία8. εδί ({-Ἡ 1518). Πδδο εδΐ οδϑᾶϊβ μυΐϊὰβ 

εδιι8ἃ,) 48πὶ 650 Βιβοαρί, 4υϊ8 πιὸ ἰμἴδηίεπι ΟἸΠῚ ρΡᾶΐτε εὐ ναί - 

Ὅυ59 οἰοεϊέ Αρδπιθπιπο: δα] γον 59. Βαπὶ. ἱπβία 5 βίταχὶ, 4υδ6 

“αι βιιρεαββεγί μέ, νἱίας ἔαβίϊ ρα δἀθρίαβ βυπὶ (-- 1527). 

τ΄. 1403 --- 1498. δεῖνα ἄϊε58 ᾿ἰυϑ(ἰ{86} Ναας ἄθοϑ νυἱηᾶίσο 

Βυμπιδηὶ ἀο]οΥ 8 οὐταπὶ μάθε 6 ἀϊσεγθ ΡΟΞΒΌΠΙ, 4ππιὴ ἐπ γαῖ Εἰατί-- 

γὰαμι ἰδσεηίοπὶ ψνἱάθφαμπα ἰὰπσ νἱγαπι Ἰαθμίθη ΡΟΘμα9 Ραίει μὲ ἔαρὶ- 

Βοιΐ, Ι 

ΟΊ 1490, γῆς ἄχη, δοϊοτεβ 486 ἵπ (θγγ8 βοη(  αηίατ. Οἵ, 

ΟΝ, ὕ8δ5, ὗ γτο 
“7 ἢ 

ν. 1496. πέπλος Ἔρινύων ἀϊοϊία τ (αμπΐοδ ρογηϊοἶοβα, ααΐα "δο 
5 4 ἣ » 

τίς δχβϑουίϊοηθβ ΤαγΘαί 8 τδίβ8 ἔβοϊαπηί Εαγίαθ; οἵ, ν, 1611 544. , 

ν. 1498, χερὸς μηχανή, ἰὰ αυρὰ φἈ}ΠΠ|ὼΔὰ6 ρμουῖθοῖέ πιδηυκ, 

μηχανὴ νο μηχάνημα, αἱ σφενδόνη ργ9 σφενδόνησις ν, 981. 

ν, 1499 --- 1502, Αἰτοὰν δεΐμι ΒᾺΐΪΠ8 (οΥγ 86 ΤῸΧ. ᾿νε ῖ 8. Ρῥϑίογ, 

Ῥδίγδηι ΠΊΘΙ1] ὙΠ γοεϑίειῃ 5. πη 46. {ΔΕ ΘΙ.) Θουίμ8 ἀθ μοίοδίαίε, 

ἴῃ οχβι απι οὐ, δ 

΄᾿" 

ἀρ ΜΠ Β. 
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ν. Ιὅ00,. ὡς τορῶς φράσαν τοβρίοἱξ Θᾶπι, ααᾶς ργδθοοάϊέ, 

ἀἰβογίαπι ραίγβ αἰτίυβααο οὐ ΠΙϊῚ υὐἱεΐαϑᾳας. τι θη το ποι," 

Ψ. 1001, ἀμιφέλεχκτος, ΟΥ, δὰ ν, 818. Υἱᾶάθ9. Αἰγϑιπὶ τοση δ 8 

εἱ ἐδηπιθιὶ οοτίασο ἂς ρμοίοπίϊα οὐπὶ ΤΊ ν οβίθ, Πίαψὰ9 ΤῊ γοβίοπι ἃΡ- 

Ῥδγοί σομδίμ πι 6586 δὶ υἱηαϊσᾶγα ἱπηρογ ἧι... Θαμ 48. ἔμ 886. σᾶὰ- 

δῶ), Οὐ οὰηι εἰδοογὶξ Αἴγουβ. ϑ5εἃ δάοβί οἰΐαπι αἱΐα φαιδα, ἄα 

4υὰ ίδορέ Αδρίβίμα8, δαυϊίθυΐαπι ΤῊ νοϑίϊβ, ἀοοίσπαίαιν ν, 1114, 

Νοαᾷυθ ἔδμπιθ δες ἀϊβογερδιξ, πιοᾶο {ἰοέμχπιὶ ἱμίο] ] Χο ἷ8. Γθ α]ὰ 6 

᾿δηίζίᾳφααθ εομμοχαπι. Βοίογυμηξ ροείαθ ΤΗγαβίοπι ἀθᾶϊσβθ ορογᾶπι 

Αὔγορδθ, υἱ οἷὰβ ὁρ6 ροίϊ δία οΥΘ δυγθῸ ΟΝ ΡΓγδοᾶϊία, αυδηλ 

Ῥσεβείδευδί Αἰγϑιβ (Επτ. ΕἸδοίν, 120. ΟΥοβί. 813), Ἠδὸ ονὰ αὐυγεᾷ 

Υἱχ αὐυἴδαυαπι ἀεί σπαίυ πὶ 6586 ρμοίοβί, υἱβὶ αἰνὰ 6 Αἰτιἄαγατῃ, 

Ἰηίου 465 ΤΙ  οβίρια. ον σύθσίθυ δυαηᾶαγα ἀἰοϊε Πομμογὰ5 (], 

Ἥ, 106), Ονε ἀϊνί(6 οαἄθιῃ γτδίϊοθ, απἃ ΒοΘρίΓο Ηοιϊπογίοο. ἰπι- 

Ῥουίαπι ἀοβίσπαίαγ, [18ηὶ βϑίϊῳ ναίεί αἰνι 185. δα86 ομρίϊπηαπι προ 

απ ἀμ δι πὶ, 4853 δ Δοΐορδθ ορὲ Δίιθο βιθίγαμβογο μοίεγαΐ ΤΗγρ- 

είθβ, ἴδοι! ρεγνοηίαλαν οὐαί δα ᾿ρβδηι μα μν υοά σοηπ Πα πὶ 

᾿ σα πὶ ΠΟΡΕΧΙΝΜΟΣ Αίγουβ, ΕἸ ΕΟ [γα ΓΘ}. Ὀἰν ἄγαν ἀϑαπὶ νἱᾷς 88 

γι 1584. 

ν. 1508 --- 1609. Εὲ βυρρΙεχ δὰ ΓὈοὰπὶ αὐὰπὶ το! ββοΐ πΐβοῖ 

Τγεβίο, νυἱΐία εἰ σοηρεββᾶ εβέ ἰυΐᾳ, [ἀὴὶ ἐπηρτοῦμβ ἐμϑῖιβ ἰναῖαϑ 

νἱτγὶ Ρϑίον 1160 Ρδίν 1 1 οπέο ροίϊ 5. αφαᾶπὶ δηιΐοα αἴ Ποβρίίαϊα “ἕ-. 

οἰαηι πάρ μ8πὶ ΠΙθογα οτ ἰδέ (πθγο νἰ888 Ἰιοδί αγ}πὶ μὰ οὐ εαιρνσόρ το 

ΒΡΡΟΒυΙ ΘΡ 188 σαγηΐβ ΠΌΘΟΥ 1Π). 

ν, 1δὅ03ῶ. ΥἹ, εἰθοίαβ ἴδηι βίπμθ δι μ᾽ Βαρρὶοχ ΤΠ γεοβίεβ Αίτρο 

' Ξε ἰναάιαϊέ, με ἔοσαπι εἰὰ8 {06 ] ἀμ ΠΗ ΡΙΟΓΔἢ5, ΒΘΡΡΙ σοὶ οεοίάογ6 

᾿ μεῖαβ βανεναίαν : ἰίασθθ δου} οοπϊίοῦ γοοορμὶί Αἕγραϑ, (υΐαπι 8 

νδλθν Ροιΐίουϊα, Αἱ δάυϊίοειῖ Ἰ᾿ιαπα ΟὈ] 15 οὐαἀοῖθιῃ ρανανἱ α]{ἴ0-- 

«ἶν! -- προςτρόπαιος ἑστέας αἱ ΕἸ 5868 ἀρὰ ΑἸοϊπουπι Οα ὙΠ, 

ἐξ 158, 6. ΘΟ ΠΙΟΓΘ, 4 ἴοοιβ β8ηοί 58] 9 αγαΐ δϑᾶϊαπι 

Ποὺ, Ὡδ1 ΒᾺ πιπὶ8 ετδί γἹ ΘΙ με8 6 πα θα, ααξ ἐμ] σοῃδβρεγαί, οοπιφ΄ 

μι οπαρ τοὶ ρῖο, ' ; 

λ΄. 1504, μοῖρα, νἱίαθ οοπᾶϊ(ἰο, ὁ 

Υ. 1606. αὐτοῦ, ἰδ, υδὲ πμο ἱδοοέ Αραπιθπιιο, ΟἸἹοτίδίυσ 

- Ἀορβίμιβ δ 101 ἰασθνθ, ΠῚ Αἰτομᾷ νἱία φυϊάσηι ἔγαίγὶ οομ 6588, 

ερ 885. πεΐανῖαβ ρμαζανοεὶϊί, αἱ ρτο Ιυαϊυγίο ΠΔ νἱίας ἀοηααι Βδθεμ- 
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ἄυτῃ εββεί. -" ξένια, Βοβρίία]6 οἰβοίαπι. Ουΐ δρροβίίαπι εβὲ δαῖτα 

ν. 1510. 

ν. 1007, προϑύμως ᾿ςεἰ.1 1ἰυεπίεν δος οπιπΐα ρΡαγδὲ 

Αἰτευβ, ἰᾷ ᾳυοὰ 6Χ δπιογθ ἔγδαίυ!β τορείθπαιπι νυἱάθί τ, τουεσα ΥΕΓῸ 

ΠΟΙ ΕΣ ἈΠΙΟΓΘ, Β6ἃ 6 ἀεβίἀεγίο οἰπεϊθηαΐ ΘΟ 811} ΟΥ̓ (1. 

ν. 1508, χρεουργὸν ἥμαρ, ἄϊθ ἵπ 4υὸ φαγηΐβ τη απο 

εβέ ραγαιᾶα, ἰἄσθπι ἔεγε φυοὰ βούϑυτο» ἤμαρ Οἷι. 201. -- ΑἸΐησα- 

ίειὰβ τοβροηθδεί Ποπιδηοόγυὰὴι νἱβοογαίϊο., οδιπἷβ αἰβίγ θα 110, αὐὑ88 

ευὶ βοϊεθαΐ ἰῃ δ0]] οπιμὶ ἔεβίϊν 6, δὲ ργδθοῖραθ ἔῃ ἔογὶϊβ 1,δίϊη 8. 

5ΤΑΝΙ. 

ν. 1510 -- 1518, ἘΕχίγεπιοβ ρεἄυπι εἴ πηᾶπυὰπὶ αἰ κἰίο8 60Π- 

ἔγερὶἐ εὐ ἀἰβίγιθατ. δ᾽ Πρ] αιπι. Εογυπι πομηὉ}18, 486 ποη ρΡοίεγϑπξ 

ἀρποβοῖ, ἰρηαγαβ ΒΌΠΠΘΠΒ.). σοιῃϑαϊέ εἰυαηι Ρογηϊοίοβϑιπῃ., υὑΐ νά 68, 

Εδηεν. Ἂς ἀεϊηάς ἱπίε!]θείο ἔδοίο ποίαπᾶο Ἰδπιοπΐδίι8 οβέ ΒΕΒΘαῸ6 

γΟΠΙΘη5 ἃ πηδοίδίθη6 δυγῖραϊέ, ἔογὰπᾶπιαὰ θ᾽ ἱπίο! 6401} 6 πὶ Ρεϊορίἀϊα 

ἐπηρτθοαίυβ., ΘΡΌΪΓα πὶ ΠΟΥΓΓΟΓΘΠΙ ἰσπρ 68 οὐπὶ ΘΧΒΘΟΓδίΐοη6.) υΐ ΠῚ 

ἑπίογοαί οὐ Ρ] Β0Π16 18. ΡΓΟΪ68, 

ν, 1510, ποδήρην Ροάϊΐν 5 ἀρίδ. ἰᾷ ε8ὲ ἀΐρὶ(! ααΐ νόλδμας 

υδεὶ δαἀμδαοτεηί. οἵ, δ4 ν. 8830. .«-- πκτένας, ΡΘΈΝΝΝ οχίγο- 

Ἐ1ῸΒ Π|81} ἃ ἃ ΠΊ, 

ν. 1511, ϑρύπτειν, δομ ἔν Πρ 6Υ6. ϑρύψαι, διβόμῥει) κό- 

ψαι, κλάσαι. Ἠεδγον. πὰς διαϑρύπτεσθαιγ ἰπἔνί πρὶ, δι! τὶ 

Ῥγοπι. 89]. --- Οοπένερι! ἀϊαῖίο5), υἱ ἔογμδπι εολπὶ πιυίδι οί εἴ 

ἀεοπβίγυονεί, πὸ υπιδηΐ ἀγίι9 ἀρηοβοογεηΐίαγ, απ θπιὶ ΟΡ ταί ομθπι 

δἰ παρ᾿ Πα τὰ 605 ἀἰβίν θυ, π, πῃ οσυ]ο8 οαἄετεΐ ἔογπηᾶ ρμεοί ῃἷν. -- 

ἀνδοακάς, κατ᾽ ἄνδρα ἕνα ἕκαστον, ἐπιῤῥηματικῶς ὡς εἰπεῖν καϑ᾽ 

ἕνα, ἢ κατ᾽ ἄνδρα. ΗΘβγοῖ, τὸ κατ ἄνδρα, χωρίς. δαϊᾶ, 5ἰπη- 

εἰ 118. τη, ἀνδρακὰς ἀντὶ τοῦ καϑ'᾽ ἑαυτόν. ΟἹ]. ἙδΥπ, τῷ ΨΟΧ 

χεροία εχ Βοιιοτὸ Οἷα. ΧΠῚ, 14: ἃ γἢ 15. ΒΙΠΡῺ] 5. ΨΊΓΟΓ απ 

ποίοπδηι οπιμΐπο περίοχίέ ΑΘβου 8, ἀΐϊσθηβ ἂς ἄϊβία ποίᾳ ϑἰπροϊιν β 

ἀϊρίι8. -α καϑημένους, οΟἸ]οσδίοΒ, ἄκρους κτένας. Ριορτίαϑ. 

χκαϑήμ. εοἰ σοπϑιάἀεοηΐίεοδ, 8β6ὰ πορ]εοία ὁ8ὲ βεάθηᾶὶ ποίΐο, υἱ ἴπ 

ἕζεσθαι ν. 219. -- ἄνωθεν, ἄσδυροῦ εἰ Β' ῃ0}}} δἰ πὶ ΘΟΙ]οοαί! ογδηΐέ 

ἄιριῖ, πς δρποβοογθηίαῦ, [ΠὲδΔα06 ποίίοις ἀθβυροῦ ἀεί ιαίαναι νἱὰ6- 

(υτ 605 6586 ΒιΡΠιΐββοῦ ᾿ς 8] 18 ΠῚ ΟΔΥΠΘΠΊ. [ : 

ν, 15612. ἄσημα δ᾽ αὐτῶν" ποπηυ!ὰ ὁΧχ ἰδ, 4188 κυ} 

εἶξηο δρποβοὶ μοίεγδηί, ᾿ 
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ν΄, 1618. ἄσωτος, Ρεγπἰοίοβα9 500}, Αἱ. 190, -- ὡς δρᾷς, 

υΐ ἀρρᾶτεί, Δρίϊββδ οδέ ἴθ πογίυϊ Αραδ που 8 ἀσϑίγηαἴο 

ἐπ πιθοῦ δρυϊαγαι ΤΗγοπίΐϊβ., ἴῃ αὐυΐϊθυ8 οἰπα. δηϑᾶθπιν σΟἸΤο δέ 

Αδαϊδίδα9, Ψιὰοθ παπς αθΐψας τενογίθπίεια δὰ πιο οι Αραιπ6- 

ταποηΐη, Υ. 1491, 1499, 1006, 1519. 

ν. 1518, ἀμπέπτει, ἱπιρθία δυγαίέ, δργίρὶε βεβθ δὶν 118 

ξᾶτηθ, ἀπὸ σφαγῆς. Ὠϊαρ]ϊοεεί δὰ ἱπίεγργείδιἀϊ γαῖ 4πἃ βου ἐγ 

ἄπο σφ. ἐμῶν ρτόὸ ἀπεμῶν σφαγῆς. δυίποϊε νοπιεμάϊ τπθηϊΐο; ἴηνο- 

πυϑίσ τι 69ὲ σΟΙΠ ΘΙ ΟΥΓΟ αὐἰὰπαπὶ σοι Ὑ], 

ν. 1016. μόρο» ἄφερτον ΟΒ. 44], 

ν. 1511. ξυνδέκως τιϑείς, ὑπὸ ἰυΓα ἰᾳηροπηδ, 

ν. 1518. Τοίϊυ9 ρεπενὶ ἱπίογιίυθν ργδοαϊχιέ οἰΐαπι Ο φάϊρὶ 

Εχβεογδίϊο: ΤΙεν, 690, 69ὅ, 109, 187, Ψ 465 ΡΠ ΒΘ ͵8. πουνθ ἴὰ 

Εέπεγθ ίδπι δία ρϑίεγθ αὐυᾶπὶ Ῥεϊομὶβ, υἕ ΔΌ ἰἰος ρὑγοχίηια ἀρ 6599 

ἰυάϊ!εαπᾶυβ δέ. 1116 επὶπὶ μόρος ἄφέρτος, 4υεηὶ Ρεϊορίἀϊ5. ἱπιρίεςα- 

ἔων ΤΗγεβίεβ, εβί δε 'ρμβ8 δχβεοίαίίΐο, αὐδο οίἱ σομογὶ μι δία Γ, 

ν. 1519 --- 1521. Ηδες εβέ᾽ εἰὰϑ ἤδοΐὶβ σαυβα, 6δρῸ ΨΈΓῸ Βι" 

ἑυβίυβ εἴυκ διισίογ, Ὠεοϊπιπιὶ εγίϊ αὶ δ ἷπὶ ΠῚ ΟΓ ἢ Π16 ΘΙ ρμδί 6 

ΕΧΡΟ , αυυπὶ ράγνυβ ἱπ ἔδϑοὶϊἑ νογβᾶγου. Αἀυϊέσν ἰυδβί (ἰὰ γοᾶπ- 

- Χίί: α Ἰοπρίπμαιο οὑπὶ ΔΡΡΥΓΘΒΒῈΒ 80 Π}7) ΟΠΊΙΘ ΡΆΓΔἢ5 ΡοΓηϊοϊοκὶ σομ- 

8111: γίϊβοίαμι, Ὁ πὰπὸ ψν6] ΠΙΟΓΒ τιΐῃὶ εδϑβϑθέ ἄξοοτα, αυυτ πὰπα 

καρίυπι υἱάθγὶπὶ γόίθὺ8 ἰδ {18 6. 

ν. 1520. ῥαφεὺς φόνου, υὐ Ηοιν. Ο, ΧΥΙ, 422: Τηλε- 
μάχῳ θάνατόν τὲ μόρον τε ῥάπτεις. 

ν. 1522, Οορποβοϊπιυβ εχ Ηἷἶβ "Ὸπ8 Ῥᾶσα σὰπὶ Προ Τῆγδ- 

Βίεπι νἱ χῖββα ΑΥ̓ΡῚΒ ΠΟΡΟΞα6 ΡΓΟΡΘΏυἶΒΒ6 ἤ]]08 μοβί ΠἸυαὰ Αἰτοὶ ἴα- 

ο΄ οἴπυθ, ὑϑαυ6 ἄσπι Δ0 Αραπιθπιποπα εἰδείυϑ δἰ(ί. Θυοὰ αυὰμ ἔδοία πὰ 

6556 πο ροββὶί 50} ἱπηρεγῖὶο Αἰγοὶ, αυοᾶ πὸπ ἔδιεπᾶάμνπι εὐαΐ ΤΊ]γ6- 

δβίϊ ρμοβέ δ]6 [αοίΐηιβ, ἀειιοπϑδίγανὶ δᾶ νυν, 1016. οσοϊβυ πὶ 6586 Αἰγει 

τς 8 ἐγαίο Τμγεβίε εἴ μοίεηζ, πὶ γερίαπι ἂὺ "ος οοσυραίαιη,, ἄοπες 

εν 8Ὁ Αρδηιδιηπομθ ταουροίδία εἰ(. Ταδοεί Δορίβίῃυβ ἄθ ᾶὸ σδεῖθ 

᾿ Τρμγερίῖς, ᾳυΐϊα οἰπηΐηο ἔδεθέ ἀθ βοϑϊογίθυβ, 4αυ8ὲ ΤΗγνοδίθβ ἐοι- 

Σαϊβὶξ, πα ἰὰ5 Βυυπι ἰρβίυβ ᾿μπἔγίπραί, 

ν. 1626. δυςβουλέά ἀϊεὶ δΒοϊεέ ἀθ πιᾶ]ο ςοπβὶϊίο, πυρὰ εἶ, 

αὺξλ ος σορὶΐ, ρμεγηϊοίοβυπι οδί, υἵ Τλεν, 802. Βορῇ. Αμί. 9ὅ, 

1269. Ἦος ἴοεο ἂς σοπδιϊ]ῖο δὶ ρΡμοτγπΐοϊοβο. 

ν, 1526. καλὸν εοεἰξ, Θυσπὶ ἰὰ ρμεγίερογίι, φυοᾶ ρῥτίποίραϊθ 
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εγαΐ υἱίδθ πιδᾶθ᾽ ΠΙΌΠΌΒ., πιοτίθ ἄδοονδ Οὐ ΓΘ)... δὶ οὔθ πἄστι εββεΐ, 

ΘΠη1115 Βοηίοηζὶ, ν. 497. 

ν. 1021. ἰδόντα ρΡοβέ ἐμοί, υὐ κλύουσαν φΡοβί μοι λυ Δλλ. τς 

Ηος Ιοοο ἰδόντα ροιίἰπεοέ δᾶ τὸ χκατϑανεῖν, ἐμοὶ αᾶ πόλόνω : 

Ψν. 1028 --- 1532. Αορίβίμο,, διυροιθίαηι ἴῃ ἰρπανβ ΒΡΘΙ ΠΟ. 

Τα δ[|5 (6 βροῃίθ ἴυππο νίγαπι Οσοἰ 856.) οἵ 80] 1 η1Ὶ 6558 Βα Ϊ5 οαρϊβ 

ΤΑ ΒΟΥ πδ6 δυρσίογοπιί αἷο ἰυδί6 (ὰππὶ σαρὰΐξ ποπ ον ζαίαχν πὶ 6586 

ΡΟΡΌΪΠ ἀχβϑουδίϊομ θη οἵ Ἰδρὶ ἀδέϊο όπ. 

Ψ, 1028, καχύός, ἀρπαᾶναβ, αἱ 1569, 1081, Νοη αἱ ἄσ πι|8]}5 

ἀϊοίαπι ἴῃ {6 ]ΠΠ|5 πάπα πι νιἀοίαν ἔν χαχοῦσιν. Νοαὰθ δμΐμι ἶρθθ. ἔπ 

ἩΙ8Ϊ8ὰ Γγ6 νογβαυδίυν Αδρ βίῃ 8, εὐ δὶ βυρμουυίδμι ἴῃ ΔΉ ΘΗΣ5. ΒῚΔ 113 

οϑίβηβδπι υἱίυροιδίατ 5 δδδοΐ ὁμΟΥ 5. δρίϊ 5. [586 Βος τα 616. 

ν, 1530. ἔποικτος, ἰἸαιππεπίαπάυβ, δἰ ποη οχϑίαέ, βοὰ 

8οΟ ἸΙοοο δρίϊββ᾽ πὰ πὶ δέ ορίϊπιθ δὰ ἴερ68 ἀπδΙουἶδα ἴον πιαΐαπι οϑέ. 

ἄξιον οἴχτου ΕἸ. Εατ ἢ. ὐδι 

ΜΝ. 1081]. οὔ φημ Δβχγηϊοίοπ, αυοὰ οὔεομαϊξ ΠΟΙ Ά]1Ο8). 

ορίϊπιθ οχῖθοί ἀϊτεοίο σοῃίναν πὶ εἰν βϑηίθηίϊ αι, αὐὑᾶ6 δἰίουϊ 

ΟΡρΡοηῃϊίυτ, π0}14 ἰηίεγοοἀσμία ραν 18.) 4υ 86 ἀϊξοτέδηι ᾿ιᾶπο ἄϊνοι- 

ΓΤ 1:7 2} ᾿ 

ν. 1582. δημοὐῤῥιφεῖς ἀραί, δα βθονδίΐοπεβ απᾶ6 ΓΘ βοθηΐθϑ. 

8 γΘΥΡ 8 ἰγαπβοαηΐ ἴῃ δοίιπι|, ἴῃ Ἰαρ᾽ ἀαίϊομο, )6 4ὺᾶ ἀϊχὶ δ ν. 

1042, δ νοῦοθ δημοῤῥιφὴς οἵ. δὰ ν, 810. «αὐηῇ 

Ν, 1533 --- 1ὅ40. οἶδ πᾶθος δὰ ἰηἴογίοτοπι ψϑπαπὶ ΘΟ]Οοᾶ-᾿ 

χ8., 4υππὶ ΔΟΙΠΙ 5ἰἔ πᾶν 5. 81}}} {01 Π| φυΐ ἴακο ἱπδίἀθηΐ: ἀρποβοοϑ, 

αυδηὶ βοηΐ δἰί πιοϊοβδίιι πὶ ἀοοοσὶ, δὶ βᾶρθι 6 858 δϑβί,. ψἰμοι!α, 

νΘΙῸ δέ ἰείαμὶ ἄοϊονεβ ορίϊπηθ νῈὶ βεηθοίυίθπι ἀοοθπΐί δέ πιϑηίθαι, 

οανδυί. Νόππδ νἱᾶθβ πᾶθο νἱἄθηϑὲ ΝΟΙΪ οδιοϊίτανο δίνοιβιβ 8{1-. 

τ} 108. Π6 ΓοΥ Θ ἀο ]1Δ])}00 68. ᾿ ΡΞ -: 

ν. 1034, τῶν ἐπὶ ζυγῷ ἀϊοίαπι ἄθ 118 τοιηΐ αν.) αἱ ΡΤῸ- 

νυ αὐβϑαμΐ ἃ πιϑϊα πᾶνὶβ Ρᾶγίθ. Τιοβ διέ γοπιῖριαπι Οὐ ἀΐ 68: 

560]. Αὐἱϑέ, δι. 1101: ἦσαν δὲ τρεῖς τάξεις τῶν ἐρετμῶν γ. καὸ 

ἡ μὲν κάτω ϑαλαμῖιαι, ἡ δὲ μέση ζυγῖταιγ ἡ δὲ ἄνω ϑρανίται,, 

ΤΊ] αιϊίαθ δὰ" {Ππνδη 5, Ζυρίίδθ. ἂὺ ἱπίευϊονθ αὐνογι μα 6. ΡαΓίρ. 

βοἄθναπί: {μαϊδηνίας ἰρίίατς οἰΐαπι Ζυ αὶ 18. βαμέ ἰμίθυϊουο 8, αὶ βὶ 

ἰρδὲ {πγαλ 18.) πιονθηίι" (απ οη 16 τ τι8. αυδιι Ἰιΐ7). αὐ ἃὺ Δ] (6Γὰ, 

Ρᾶγίθ ἰρ808 ἃ» αἰίόγα πᾶν 8 (θυ ] δῖα πα θ εΐ, Εἰδίοοῦ ἰατηθι ἃυ {1 Π ο10- 

βἰογοιι τὰδ] νἱάογὶ ᾿απς Ἔχ! οί οπ οι : ΡΟ 1] 8. οβὲ ἀθ νά οιηὲ 
. 
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οορίίαν 556 ΔΟΒΟΙ]υΝ, ἰδίᾳ βΒυρουίονοῦ. οΥὔἀϊποη ἀϊοίπι δα46 

“Υρὶίαϑ. 5.6}ν0].; οὗ γὰρ ζυγοὲ τῶν ϑαλαμέων ἄνωϑέν εἰσι. 

ν. 1030. διδάσκεσθαι εἴν ν. 1847, 

ν. 15886,Ὠ σωφρονεῖν εἰρημένον" προςταγὲν αὐτῷ, Ο10 5“. 

Ἐδιπ, Νοινί παίνὰ8 ΔΡβοϊαίαβ, αυΐ ΒΟ] ΠΟΘΙ 8. 6δὲ ἐπ ὕ8ὰ ραγιϊοἷς 

Ρίογαπι ἃ γϑυ}} θ᾽ ἐμὴ ΡΟ ΒΟ Πα 1] 89. ἀσβοοι δὴ {11}, 

ν. 1021, καὶ τὸ γῆρας, δοσιβαί 8. Ρδηοηβ8 ἃ διδάσκειν: 

ναὶ βοηθοί απι, οὐ πο βία 5. οἵ ἀἰ πο} } 8. οϑέ ἀἴκοοῦο. 

ν. 1538. ἐἰατρόμαντιες, πὶ οχ ἀϊνῖπο αἰπαία ἀνίοπι πι6- 

ἄφηαϊ οα]εΐ, υἱ Αρὶϑ αμρΡ]. 208 οἵ ἴρβθ Ἄρο!ο ἔπη, 62. ΨΙοΝ 

ἈΑοκίσίματα δα 105 πηϑαϊοῖ μα πη θη 06. ἰὐ τ ἀθα ἘΠ ΟΤ ἢ. 

Ψν. 1640. πρὸς κέντρα εεἰξ. Οἵ, Ῥτοπι. 848: πρὸς κέντρα 

κῶλον ἐκτενεῖς. --- παίσας, μ6 κεἰ ροᾶθ ἴον βί πη] πὶ, ΨΩ] ΕΓ 6 

“δεσορίο ἀοϊοτοιπι Ξοηίϊ 5, , 

᾿ ν. 164] - 1ὅ48. Ταηθ, τυ]οΓ, 608.) 4φυΐ πιοὰο ὁ ὑγυοὶῖο 

νεπεῦαπέ, ααὰπὶ ἄοηιΐ Ἰεοίμπι νἱγὶ συκίοαϊἑ 65.) ἔαΓΡ 8. βὲμη], γἱτὸ 

ταρὶ ᾿ᾶμσ ΠΘΟΘῺ ΠΙΟΪ ἃ ὁ: Αδρίβί! στη ἀβροιπαΐί5. δπὶ ἄδθηυο δὲ 

ΟἸγ δαμ θϑίγδηι 86 σοηνογἷϊ ΟἸΟ 8, ΘΧΡΙΟΙΥΔ ΗΒ οἱ δυ]ίογι απ), 

αυοᾶ ραίφέ 6χ δὰ δυοίοτϊίί(αίθ, αυδπὶ ἀθ Υορίπᾶθ ΠΟΙ Β1 19 56 οχοῖ- 

ουΐδ86 ἰδοίαί Αδρίβίμυβ,; ποπᾶάσν ρμαίευδέ 6 πιο ὑοπουοϊθηία. 

Ἀερίδίμὶ, αὐυδπὶ πιθπογαντΐ ΟἸν  δοπιμεβέγα ν, 1858, Αυροῦὶ μᾶς τ 

ΟἸγίδεομπεβίνας 806] 08 5818 ἀρμᾶ εῖ, βου πα 6. πίε μἾ]}}}} σογίΐ 

ἂς ἐδο Τ6 πονΐββο ἰμᾶθ ραίθέ, φυοᾶ πἰ}}} ἰὼ Οηϊηΐθὰ5 εἴ Ἰαπ δὴ - 

ἰδίου 5 οὐ σοι ν ΟΣ 15 δἄνεγθυβ γΓαρῖδπ| ὈΥΟΪαίἷ5 ἀϊοϊίαγτ ἄθ δαἄι]- 

ἵετο, 568 Ἰοᾳυϊίαγ ΠΟηηἶ8ὶ ἀθ ᾿ρβίυβ σαθαΐβ Πρ γον δία ν, 13τῸ --α 

1492, Θυοᾶ δὰ Αερίβίμυπι ἤδιιο οί" 6πὶ ἀϊοίαπι 6856 ρυίανογαηέ 

οὐἀϊίοτεβ που ϊββί πη, αἱ ΠΙΌΪΙΟΥ Δρρϑ!!αΐαβ δέ, αὐ ἀρυὰ Ηομιογιπι 

᾿Αχαιίδες, οὐκ ἔτ᾽ ᾿“χαιοί: τὰ 5ίαία! πεαυϊί, {πὶ φαΐα, κ᾽ μος ἄ6- 

ἧ δἰ συαίατιβ εγαΐ ρμορία, ἄϊσεπμάμμι ογαΐ αἰοχύνων", ἴα αυΐα οὔϊοβα 

Ἧ ἐαὸ Θεάεπι σορϊίαίο οογὶ Αδρ βίο ἴογ τοροίία: πδηὶ δὲ ἰᾶθο Ἀδοὶ- 

'κί;- αϊσαπέυτ, ἰάοπι ἔδενε δομίϊποίυγ εἴ ν. 1528 Ξ44η. εἴ νυν, 154] 

544. εἴ 1649 544ᾳ.: υΐ πιϊηΐ 6 ριοσθάεγαοέ ογαίϊο, ἰὰ φυορᾶ τηΐβογο 

Ἰδησυοτοί. Ρτγδϑίει δα δᾶ οορτίαίϊο, αυᾶἃ δαυ]ίεῦ αἰ οί πγ ] 19 Γ ΡΟ]-. 

ἴαεπ5 νἱγὶ Ἰθοίαη), φαᾶπι ΡΌ]ΟΒΕΥΓ πιᾶπι σεηβεί Τλ ΘΙ] ἃ 6. ἃ 8, τλλ 

εἰ ἱπορία νἱἀείαγ οἵ ἱπνοηυβία. 

Υ. 1641. τοὺς ἥκοντας" προιβαίϊνἑ μοπᾶθπέ δὺ αἰσχύνουσ᾽. 
ἅμα. ὉὈϊοϊίυΥ Αϑδηιθπῖπο., εἴ παμιθγα8. ΡΙαΓα] 5. δὰπὶ μδθεί ΒΘΠΒῈΠ.. 

΄ 
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υἱ αὐσοαΐ νἱπὶ ἀεᾶοοουία: ἃἀθιιο πο βέα 8 ΘΟ] αἱ 185 65 υἱ ε 

ΡΓΟΘΙΙο νοπίαί; (Δ4}185 οηΐηι 60 πιδίου 8 ΓΘοϊρ! οὔ. 68έ ΒΟΠΌΓΘ, 

ααΐα Ιἅθοῦ Υἱνὶ πη] υὸ8. ἀοτηΐ βεάθηΐεβ. 811 (τρέφει γὰρ ἀνδρὸς 

εἰὖχϑος ἡμένας ἔσω). ῬΙυγΑΙΠ 5 ῥτὸ βἰῃραϊασὶ μοη αν, αθϊουπαπα 

ἀεδβικδπᾶθπι εβέ εβπθ ἀπἰνογβὶ δα ἴῃ οοπᾶϊ ἴοι εἰ ἂἃθ ἤυ0 

ΒΕΓΠΙΟ ἢΐ, υἱ Επτ΄ Ηρτς. ἔυν. 4ὅ5, Οπιπίτηᾳ 16 ΘΟ ΠῚ, 4 56. 

αυυσπίυν Αρδιν θη μοηθ 6 θ6|1]0 ΓΕνΟΥΒὶ, ΠΟΙῸΣ ἢ οἷ 5 ΠΟΙΌΣ Ρο0- 

Βἰίυβ εβί, υὐ μᾶς εοἰΐϊαπὶ ταίϊοθ μ᾿] ΓΑΙ ΪΦ ΘΧΡ] σατὶ ρΡοββϑίί. Οἵ, 

Βετγμ ἢ. ϑ'γηί. Ρ. 61. Θυοὰ 8} οἐχουρὸς δοουκαίίνιπι ρμοηᾶθγο ρΡα- 

ἰατογαηί Ἰμ ογρυοίεβ, 06 ἤδγὶ πδαυΐϊί, οἰχουρὲς δϑί 18, δυΐηβ εβέ 

οἴχου ὅρος, αυἱϊ ἀοπιιβ ᾿ἰπιΐτε5 ἱεπεΐ: ἰίδαθ αοὰ ἱμίγα ἢ 08 ΠΤ 

νοκίίαμπι 6ϑί, δοσυβδεϊ να νοοὶ δἀϊα μοί ἀδκίριανα μοίθβί , “τὰ ἐπ 6 

Ἰὰ φαοά εχίτα. [{4406 ἰυπρομάσπι εβδί οἰκουρὸς εὐνήν, ουρίοάϊομϑ 

λεεΐαπι, αἱ πόλιν οἰκουρεῖν, εἰν! αι. Ἰδυ αν ν. 141. 

ν. 1542. αἰσχύνειν τινὰ, ἔτοαχθηβ ἀϊοίο, τ] 6 αἰσχύνουσ᾽ 

ἄνδρα Ἐπτ. Ηΐρρ. 420, πατέρα ΗΕ]. 121, --- ἅμα νανεϊοὶρίο πᾶδὶ- 

ἄυπι υἱ Οἷι 891: βρίζων ἅμα ἐξήμελξας. ἘδΒὲ εἷ ἴ'ος σὺ βιὰ γἱβ: 

ἔχπε βοοϊοτὶ ραυγίοϊαι! ραταίΐ δἀάιά βί1 Βοοῖ 8. {αγραμὴ! ᾿δοίαπι ἢ 

ν. 1584 -- 1548. δος εἰϊαπὶ γερ να, Πείαπ Ρτορίσπθπέ, ΟΥ- 

ἐΠ Ῥεῖ σοπίγαγία 68. Ἰΐησυα μα. 16 δηΐη οἰμΐᾶ νοο6 δᾶ ἰδοί {}8 τὰ 

ἀυχὶί: (ὰ οχοϊίδη8 ρμῥἰδοδηῖί: Ἰαἰταία ἀποίαν 8 68: διρεγαίυβ γεῦο 

ταϊζἰοῦ ΒΡράγ 6} 18. ᾿ 

ν. 1544. Βεορίπας -σαυβαπι πρὶΐ Αδρίβίμυ5, ΘΠ ΟΤῸ ΘΧΡΓΟΡΓΔΏΒ, 

αυοᾶ ἴπ οπιπεβ ᾿ηνοθδίαν σοην ο 8.) ποθ ἴῃ 86. πιοᾶο ἴῃ ΟἹγ- 

ἴδοι ποδί γα πν. 

ν. 1045. ΟΥρ!δυπι ῥἶβοοβ εἴ ἄν οσδπία σοηνοσδηίοπι Ἔχ νοέ 

ΟΙἸπΙοηἰα, ἔγ. 9. πα]. 1, 122. σοηνοσδηίδῃι ᾿ΓοΓὰ5 δἴ' ΔΥθΟΓΘ 3 

Ἐπτ. Βδροιν. ὅ62, πιονεηΐίοπι ΤὰρῈ8 εἰ πιυϊοθηίοπὶ Οπιηΐᾶ 4086 

νοὶ Ἐατ. 1011. Αὐ]. 1212. Ρτορίοτδθα αἱοϊίαν μαΐου σαγπιΐ Πα πὶ 

Ῥιίπᾶ. ΡγΓ. ΓΝ. 116, εἴαβαιθ. σαν πηΐηα ΡῈ ΠΟ] πὴ ἃ οπϊηΐα πὶ ̓ ιᾶἃ-- 

νοπίαγ, αυδθ δυᾶίνα ροββὶί δ᾽᾽αυΐβ, Εδαν, Μεὰ, ὅ48, Ῥογῆοῖΐ ἴᾶθς 

οὐιπΐα νὶ ἃ} ΑρΡΟΙΠη 6. Β}}1 ἐοποδ588, 4686 απία εϑί, αἵ νοὶ ἰρϑᾶπι 

τὰυΐαια ροβδὶί τοῦαπι πδίυγαπι ΘΑΓΙΙἰμἾ 8, Βᾶ6 ΘΧοθάθηβ ἤποθ 

λυ αηδ6 μΡοίοδίας 8. ἴῃ ἰᾶς νἱ πα ἀπ ἄδ 8 ΤΟΥ πὶ παΐυγδα Ροβίία οϑέ 

οὐἵΐρο οορἑίαί!οπ πὶ {πὶ ἀδ πο δ αὐ] ἢ} 8. ἃ} ΟΥ̓ΡΙΙΘΟ. τερϑί 19, 

αὐ Γὺ ΠῚ ἡ ἐμθλε ἴαπι Εἰ αὐ ᾿ ἃ ἐ5. (Ογεῖ. 646), (υπὶ 6 Οτρ]σα τὰ- 

(ἴοπθ οοϊεμϊ ἄθοβ, 4ὺυα αἰβδβοϊναπίων ἀθῆηϊὶ ἀδογὰπι πιοῦο5 δέ 



ΙΝ ΑΕΒΟΠΥΎΠΙ ΛΟΔΜΕΜΝΟΝΕΜ, 299 

ροτία ἱπᾶο]θ8., ΟΠ ΠΟΒ]6 γῈ628 αἰ νίπδο δὰ βυιρθοϊα οἴ ΔΙοροτίδη τοῖς. 

τΤυπίαν, Οὐδὲ δοουταίἑιϑ ἜΧροβαΐ ἴῃ αὐίΐσαϊο ἂς Οὐρθοὸ σορθυβηϊ 

Οεροῖβ κ ΤΠεἷν, Ἐπογοϊορδρᾶϊα δΧ  ἐἱΐο, 

ν. 1541. ἠπίοις ὑλάγμασιν ρουίπεπέ δὰ ἐξορένας:; ἄξῃ 5ἷπ6 

ἀαίϊνο ἀϊοίαπι ἀσκὶ σηδί: {Πν1 αἰνὰ σία 68. - ἤπιον ἀϊοίαπι ἂς 

ὁππὶ, αυοὰ πιϊίε οβί οἱ ἰθμθ. ἀεῖπάθ φυοὰ πιϊίοπι αοϊί, αιοὰ τὰὰ}- 

εεἴ: ἤπια φύλλα (5 0Ρ}». ΡΠ. 698), 4υδ6 ἄο]ογοβ Ἰεπίαπί. [(ἃ 

Οτρ σου πὶ ΡΟ 551 πὴ πὶ ΘΑ ΤΠ ἢ ἃ πὶ ἃ ἢ (ἃ ἢ σΟσ ΠΟΙ 6 δϑί ἤπεος: 4υδγθ 

ἐχοιΐοθ εἰΐαπὶ οἱιογὶ νοῦ ἤπια αἰεὶ Δορίβίμυβ, βμαὶ νογὸ ὑλά- 

γματα. Τὰ ἱποδηΐίαί ὁπ 6 8 (085 Ἰαίναία ΡΟΓΓΘοί ΓΒ 68. 

ν. 1649 -- Ι556]1,., Τυπο πιἰΠι[ ουἷβ ΑΥ̓ΡΊνΟΓ πὶ ἔγγϑηπαβ, αυἱΐ 

αὐὰπὶ πιο ΓΕΒ ΤΟΥ 6 ΠῚ, 'ρ86 00 Ορὶ8 μϑγἤσογα ΠΟ ΔΙΒι15 65 

ν. 10ὅ49θ. τύραννος] Τγτγαπηΐάθη οσεπρδΐξαγαηϊ 6886 Αερὶ- 

5" πὶ.) ἔχπιὶ 6 Βδίε! }{1}0}ὰ8, (απ 6 γνθ66 χρατηϑείς, 6Χ 4ὺ8 5[)ὲὶ 

βοηδίαϊ νἱπι 1Πδίαπι ἔγὶ ἀρηοϑοὶΐ, ΠΟΥ Β ἐπΈ6 191, Ροίονδέ αυΐάθηι 

εδάδθπι οευπαια ἰᾶπὶ 6 πιΐηΐβ [18 αυδς ΡΓΟϊεγαπίυν ν. 1585 544.» 

ἰυπιὶ νΕῸ π6 ταβροπβίομθ ααϊάθπιὶ ἀϊρηδίιβ8 εβί Αδοίβί απ, βοᾶ 

ΟἸγέδειι ποβίγαπι δ] οουέι8. ΡΓῸΟ αὑὰ αὐπΔ ἰδηὶ ἄδηι0 ἄϊςαί Αερὶ- 

ΒίΠ 5 πὴ μᾶΒ4ᾳ06 Ταραΐδί, Ὁ ΠΟΥ Β ΓΤ δίϊομ δι σοΟΠπίεηιίι5 5}, 46 πὶ 8Ππ- 

ίεα πιοᾶο ἀεείαπανεσαί (ν. 1628). 01 ἱπάϊσηαίοημα μοί. οβίειιβᾶ 

οἸαγίυβ εχ} εΐ, 

ν. 1580. οὐκ -- οὐκ ἴον ποραίΐο ἱπ νοεᾶῦυϊο τερείο Ρσ- 

δἰία, αὐὑδ6 ἄεεοεΐ οοποίίαί! δηΐηιΐ ΟΥδίΐο πα π.Ό [1Ἃἀθηὶ ΘΌΡΡΙ]. 884, 

ὁλκὴ πλόχαμον οὐδάμ᾽ ἅζεται. Ἐπὺ Βογν!. Τγδρῖ. 1014: οὐκ ἔγχος 

τις ὀνήσιμον οὖκ ἀποτρέψξι. Οἵ, Η εα΄ν. 500}. Απίϊ. δ. 

ν. 1δ51, αὐτοκτώνως, ἰία αὐ 'ρβ8ε οὑπὶ οσεΐᾶοριϑδϑ, 

Βοϊεΐῖ μᾶες υοχ ἀϊεὶ ἀθ ἰΐβ αἱ οοριδίοβ οεοϊδειυπέ, αὐ ἄς ἔγαίγε 

ξγαίγεπι ᾿πίευ! πιεηία. ΤῈ. 681, 808, εἰ (64 αὐτοχτονεῖν '0. 184, 

ΟΡ". Απέ, 56. δὲ 4αυὰ τὰ ος ἴο60 πο) οορίίδη ιιΠ), 

Ψ, 1052 -- 155ὅ8.(. Πο]β τηυ]ΐεγοπὶ ἀξοευαΐ: δαυΐάοιη Ξυξρόα 

εἴπ δγᾶπι υἱ ἱπἰπιϊουβ νείυδίυβΒ, Ηΐυΐυβ νεγῸ ἄϊν ἐγ απὶ ορ6 οοπ8- 

᾿ Βογ τοζογα οἶνεβ: δαπιᾳα «υΐ ποι ορϑάϊεέ, πιο! εβέϊ 5 δϊαμσαπι αἵ 

μ δασαπι οοπία πᾶσα πὶ, οα]ρῸ δἔ ἔδπι68 εἰὰβ δηϊπιαπι δπι θη ΐ, 

ΟΥ͂, 1552. ΒοΙ]υπὶ εἴβοεγα οπιπΐπο πε] 9 ἄδοαδί πλυ] ΘΓ ΠῚ α118 ΠῚ 

νἱγαμ,, εἰ ἴῃ δ ΤῈ Παοαββαυΐ πὶ εγδέ, αυΐα, 5 δαξυϊββεξ Αδρίβίναα 

ἷπ οοπβρεοίᾳα ΑΡΔΠΙΕΠΊΠΟΙΪἾ8, δΒυβρίοίοπεπι ἰ8δ δοποερίδβεξ οπιπίᾳαθ 

εὰπὶ πορεηὰϊ Θοροαϑίοπε μγναν βϑεέ, -- πρὸς γυναικὸς ν, δῦθ, -α 
Αδβο ιν, Τιὰς. Κο], 1. Ρ. 1. 19 
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Θυΐ Αορίβίμο ἀϊείοβ ρυίαπέ ν. 154] --- 1543, ἴπ ἣος ποβέϊο ἴσο 

ἐγγΐδα πὶ στ απι ἃ) Δδοβίῃο ταρογίγα δὲ νἱ ἀδπέυτ. 4υδδὶ β8π6 δ6 

ἦπ μᾶς τὰ πη! ουῖὶβ ἱπδίαν δρίββε ἀΐοδί, Αέ μας ἱπέογργοίδέϊοια ἔυπὶ 

δομποΐᾷϊέ νὶβ ορροβί(᾽οπὶ8 ΟἸ γίδθπιποβίγαθ εδεέ Αδρίβίὶ, ἀδβίρηδίδθ 

νοῦς ἐγὼ δ᾽, ἕχπι οἴμπίμο ποὸπ ἄεδοοέ ζαΐογὶ Αδρίδίμαπι 86 ἵρπανὶ 

εαἰϊαυΐϊὰ σοπιπιβἰββθ, οαΐὰ8 νἱ(ϊ βροοίΐοιι ρΡοΐΐα8 Οππΐ δχουβαί:οπῷ 

δὶ ὃ: γεπιονεπάϊπι οὐδέ ἴῃ μος γαρΐ οσουρδμάᾶϊ σοπδίῳ, 

ΟΥ͂, 1δδ4. χρήματα πυμπιεγο ραν! ροβἱίαπι αἰτίας {γαρῖσο 

ΒΕΠΊΡΟΙ αἰν!α5 ἀεί πδί, [ἢ αϊν!( 15 ροίοπίϊαα νίαπι σογπϊί Αδρὶ- 

δίμυ5Β, υὐ ΤΙηγοβίαεβ Αὔγοροβ ρὲ Αἰγεῖ ἀαἰν {15 δἰ μΡϑαγδίαγυβ 

ξυοταί: ἄς 4αυὮ Τα Ααἰχὶ δὰ ν. 1601], Απίε οπιπΐα δηΐπι Ἰἰοοδί 

Ἐδίε! 0 8 ορυ8 ογδΐ ἔγγδπηο, ποάὰθ δάύμας μπαρυογαέ Δερὶβίϊ5, 

4ὺ0 πὶ8 βίϊρεπάϊΐιπι βοϊνογοί. Ταϊηθη ἰοορανὶέ δέ ἰδπι δϑοῦπὶ δἀάα- 

εἰ: Ιὰ αυοὰ ἀρραγεΐί ἃ ν. 1δ50. 

ν. 1566. ζεύξω βαρείαις, ϑβυθαυὰϊ ζεύγλαισι, Οἵ. Ρτοιβ. 

402: κἄζευξα πρῶτος ἐν ζύγοισι κνώδαλα ζεύγλαισιε δουλεύοντα. 

ΝΙΒΙ εβέγ φυοὰ ὅδοῖσι, ἀνάγκαις, ἄταις, πημοναῖς, πληγαῖς, αἰϊα 

δξεγαηΐ ἱπίογργείεβ. [ἢ (411 βευποηθ ἐᾷ ἰδηίαιη δα ἱμ 6} 1} }5ὶ ρμοίεμέ 

Βυνβίδιίιν απ, αυοᾶ εἐ ἔογια οἵ βϑηξὰ ργοχίπιθ ἃυδδέ δὺ 'μ50 νεῦϑο. 

Πίδαᾳι16 π6 βυΐξβοογεί αυϊάδπι σείραις, αυοὰ δίέξυ!έ δἸὰ8., ποαὺὰὺθ 6 

μος οσορίίαγίὶ ροίεξέ, φυΐα ἀϊδοτίε ἀϊοἰίαν ἀ! ἴογγα γαίϊο δαυΐ σεεραφόρου 

δὺ εο ᾳυΐ πα ἰυποίυβ εδβί Ἰογἱ8. --- οὔτι μὴ σειραφόρον κρι- 

ϑῶώντα, ϑδοουπαίϊνυ5 ἀοπίρπδηΒ δδηὶ οὐπαϊίὶ 6 πη), απ οἰβοϊίυν εο, 

ᾳαυοὰ ἀφοϊαταέ νεῦθαπ, ἂέ ποη βἰέ ἔυπαϊ!ὶα ᾿δβεϊνίδηϑ 

ἑᾷφυπ8. σειραφόρος δηυὺβ ἔαπαὶὶα ἱυρα!δυ8 δἀδ᾽έυα, ουἱ ταΐπον εϑέ 

ἐγ οπαϊ Δ θ 0 Γ. 

ν. 1661, κριϑῶντα, ϑδομο] αϑέεβ: οὐχ ὑποζεύξω. τὸν μὴ 

πειϑαρχοῦντα ὡς κριϑῶνταν πῶλον, ἤγουν πίονα ταῖς κριϑαῖς. καὶ 

τρυφῶντα, ἀλλὰ συγκλείσας καὶ λιμώττειν ἐάσας πραὕὔνω. --- δυς- 

φιλὴς ν. 1158. Τηνῖδα ἔδπιε 8 Ορροηίίυς ἰαβοίνι δα δασὶ ἰειι6 

μοζᾶδα πυίτγῖ(ϊ. 

ν. 1658. ξύνοικος ἔδηιοα οαἰϊρίηΐ π᾿ νἱπου]β. [έα κόνις ἢ 

πηλοῦ ξύνουρος ν. 48, 

ν. 159 --- 1ὅ64, ΟὟΥ ἰἱρίέαγ νἱγὰπι οχ ἵρηᾶνο διΐπιο ΠΟΠ 

ἷρδε οὐοϊάἰδέϊ, βοᾷ πιὰ]οῦ, αὐἀδα ἔθιγαπὶ ραπίΐβαι6 ἃἀθοθ ΡΟ] υἱέ ἢ 

Ἀπ νῖν!ὲ Οἴοϑίεβθ, υἱὐ γονοσβὰῷ μὰς ὕοπᾶ ζοτγίυαπᾶ ΒοΒ δπιθοϑ5 ἱπίε- 

τἰπιδί 

Ι 
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ν, 1009ῶΩ,Ὠ Οπηΐἷπο ποῦ οὐτγδΐί οἷ ΟΥ̓ Οχοιβαί "6 5 Λορίβα 

αὐδϑὶ ἄο!ϑ πη Ὁ] σοὶ παρ ἷθ ἀδοοδί οἱ ἴμβθ6 βηβρθοίια Γἀουΐ : 5οὰ 

ΝΒ ἴρβαϑ ρτῸ βἰρηΐβ ἱρηανίδθ ᾿αθ οΐ οἱ ΘΧριο δ οπ απ τοροί τ, 

φογίο οχβρθοίδηϑ Γδο]θὴ ἴονο Οὐοϑίΐ τοδοιπἊὶ ν] οί ον ἃ ΠῚ. 

ν. 1601. μέασμκ͵]Ι Δί θηΐβ Ἰθρὸ ὁπαΐίν. οὐαΐ, πὸ ῬΌΡΠ Οδ 

ἐοιρα ἱηριοἀδογοίυν δαἀι!ογᾶ. οι ο κί. Νοδον, ρΡ. 18τ4, Οιιΐ 

αὐπΐηΐ ἱπ ΟἸ  ἐδοπι οϑίτα αοοοῦοναΐί 806 108 οδοᾶϊ9, [(Δ4π6 ἀϊοίϊίυτν 

εὖ Οτοβίθ πατροχτόνον μίασμα χαὶ ϑεῶν στύγος ΟἸι. 1028, 

ν. 1502. [ἡ [εἶ Δρογίο γοαρίὶ οἰ εἰοῦβ ΡΥ δοάϊο οπ 6 πὶ Οα5βᾶη- 

ἄτας ν. 120]. --- βλέπει φίος ῬεΙ8. 299. 

ν. 1δ0ὅ - 1509... ,, Αίφυΐϊ δὶ ᾿ιᾶθς {11 μ]οοπί; εοἷΐο δὰ ὄχρϑ- 

τοῦθ, Αρο, ΘΟΠΝ]]!0η65, δροτθϊεηἄϊη) οβί ορυβ.“ς - Αρο, 

εἰδάΐο ἀϊβίγϊοίο ὑπυβαυϊβαθ υἱδίαγ, -α, ΕΠ ὁρὸ φυοηδο ἀϊπίτ οίο 

εἰδάϊο πιογίθπι ποη ταΐυρίο. “ς - Δοοΐρίο οπιθπ, ἔονλία πὶ ἜΧΡΙΟ- 

ΓΟΠΙΙ8, 

ν. 156, Θυῦυπι ἕανογαπι Ἅποῦὶ ἱπ Ογαβίομη ρογοῖϊρί δέ Αδρἰβί5, 

ΘΡΡυϊ θη ἀπὸ σθηβαί 05 ΠΟὨΝΐ 65, 408 501 ἰπἰμηΐσ08 ΠΙΔΠΒΌΓΟΒ 

ἐπέο! οὶ, ᾿δαι6 νἱπὶ μαγαΐ. -- δοκεῖς, βίδίυβ δες ἄρδιε 

εἰ ἀΐσεῦεδ: ἄρογθ, 486 πὴΐπΐ ἀϊβρ!οοπέ, ἄϊσογο Π|6 Θε86 ἰρηδνυῃπι. 

γνώσῃ. φΟΞΠΟΒοαΘ, 8η Τονοτᾶ ἱϑπανΒ δἷπι, δοκεῖν νυἱῆθ ν, 16. 

ν. 156606ς λοχῆται, βαδίειἰε5 Δδρ βέν!, ἀυοταπιὶ εὐΒογίβ 

εἰτουπιᾶαίυ5 ἴθ ΔΓΘΟ γοπΐ δαπὶ Οσουρδίυγιβ. Εοᾶθπ ΒΟσ ΠΟΠΙΪΠ6 

Βὲ δεκίβπαπίυγ Οἷν. Τ08, αυἱ ἱν, 109 δορυφόροι ὀπάονες. --- ἔρ - 

γον, ἵς. Ρυριδο. οὖχ ἑχάς, αἄοβέ, οὐ σορ!. Οϑᾶ. 60]. 1068. 

Οἵ ΡΒ]. 26. Ας. 391], 

ν. 1δ61. πρόχωπο» ἔχων τὸ ξίφος" ἀνιὲ τοῦ γυμνόν. δ αἱ ἃ, 

ΟἹ. Εατ. Οτεβί. 1417: πρόκωπον ξίψος ἐν χεροῖν ἔχων. 5ΤΑΝΤ,. 

: ν, 1008. οὐχ ἀναί ψνομαι" ἀξ Θχργοργαίση πὶ {πη Π8{ς 

Τοε!]αΐ, ἴᾶπι βοἹ]ογίαίαν Αδρίβίμιιβ., Π1}11 856. ΟΌΤΑΓΘ ΠΙΟΓΐΘα; πὸ ν6- 

τῖίαβ φυϊά ἐπι μος νϑυθαμι πιᾶ]6 οπιξιδίαπι:. αυᾶπὶ ἱπηργιάδηί:δηι 

βίαίίπι ἴπ Τὸπι βυδπι δοπνθρίϊἜ ὉΒΟΓυΒ. 

ἦν ΟΥ, 1569. τυχην. Οἵ. ΤῊεΡ. 506: ϑέλων ἐξιστορῆσαι μοῖραν 

ἐν χρείᾳ τύχης ἂς ρυρσπδίυτο. ϑδεῇ οἵ. Νοί. οὐἶέ. 

Ψ. 1ὅτ0 --- 1ὅττ. ΝΌΠΟ πιοᾶο, νἱν πιϊμὶ σαΥ ββῖη 6, 8]1ὰ ἔδοΐα- 

ΒΔ5 ΤΠ 818, Ηδες οἰΐᾶπι ἀεδηηοίεγε εϑί ἱπίαιβίαα ΠιΘΒ515: κδί1 5. ΤΠ Δ] ΟΥ̓ ΠῚ 

δάεβί: ηὩ8 βδηραΐηθ δερουραπιΓ. Βοάοαιῖβ μη, 56 Π65, ἴῃ ἀΟΠΉΝ 

γεβίγαβ βίῃβ πιᾶϊο. δες 6 ἰερίθυ ορροτίυπιίαί 5 ἐία εἴβοϊοπάα 

19." 
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εὐδηΐ, υἕ ορίπιυβ. Βὶ ν6γῸ ὑπαιᾶτῃ 58.018 56 ἸΑΌΟΤΕΠΙ,), ΠΟΡΪΒ 58.015 

εβέ, ἰημξαυβία δίπιοί ΙΒ ρυανὶ β'θπὶδ ἱτᾶ, Ηδθο εβί πιθὰ βεπίθη(ϊδ. 

ν. 1510. ΟἸνίδοπιηοϑίγδπι, οὐΐὰ8 Βυρ υἷα τοί πονᾶῦαπὶ 686- 

ἀΐαπι, 4188 Ρανδίιγιβ 56 ρθη ἰηΐθηβιβ (ν. 1488 βᾳᾳ. 1510), 

ἔγδοία εϑέ, τείϊπεί Δερίβί απ ἃ νἱ βοηΐθυβ ᾿ηἔοσοπᾶδ. Θυοᾶ βυπέ 

4 αὐϊδθα ρυΐεπί Γαρῖπδπὶ ἱπθυπμίθ ἰδ βεθηᾶ ροϑέ ν. 1492, οἱ ἰδηὶ 

ΘΟΟΌΣΥΟΥΘ: 6486 μ]δοοθέ πἷς οσυγδὰβ μο ΠΠΠ1ὰὸ βῖμθ ταίΐϊοπ αἱγεοίιβ 

δαὰ6 Ομ ἷη0 Βίδίαϊ ροίεβί γ68. Θυοιποᾶο αὐῖγα ροίεγδαΐί δεοοάθηίθ 

Αοριβίμο, αυδπὶ δχϑρθοίαρδί (ν. 1358): δυΐϊγθ 6δο 'ρβ8ο ἐδεπιρουΐβ 

Ἰοπιθηίο., 40 δᾶνθμηϊέ 116} Ργδοίεγεδ 40 δὐϊββεί ξ Ραίοί ἰοία 

ἀομηυΒ.), σομβρίοὐξαν ᾿ηία 5 ΘΟΥΡῸΒ ΑΒ δ ΘΙ ΠΟΙ Ἶβ8., πεαὺὰθ πὰπῸ 18 δβέ 

Τεγὰπὶι δβίαίαβΒ. α]ὁὸ Βαουγᾶ 86 ἷἱπ ΘΟΠΟΪΆν 5 τ] πὶ οοπεδέ 

Ταρίπδ; ἵπι|Ὸ ἱπ ἀἰβογ πη π6 νουβα μίυ Οἷα, ἀδάπθ ἄμππιὶ γο6 μοί!- 

(ας Αερίβίιυ5. [Ι͂ἃ νϑῦὸ βίδίμθπάιπι δϑί, ΟἸγίδεπι ποβίγϑπι, αιδ6 

δάϊιο ἰη δοᾶϊ 8 ᾿πϑηϑ]6 ΡΓΟΡΘ ΘΟΓΡῸΒ ΠΑ, ἰΐα ίδιμεπ., αἵ ἂὺ 

οπιΐυυ9 σοῃβρίοϊαί αχ, πὰπο ρΙοριθάϊ ἰπ ργοβοθηΐαμι οὰπὶ Αδρ βίο 

οΟἸ]οουΐαν πὶ. Ν 

Ψ. 1611. πολλὰ δύστηνον, να!άθ ἰηαυβίαπι, υἵ πολλὰ μὲν 

χάλαινα ν. 1216. --- ϑέρος. Οἵ, Ρεῖδὶ 821: ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦο᾽ 
ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης, ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέροςς. ἘΠ.τ. ἴπο 

τ. 18, ν. 4: ἔπειτ᾽ ἀμᾶσϑε τῶνδε δύστηνον ϑέρος. ΟἿ. Βδρειι. 

1910. 

ν, 1012. δόμους πεπρωμένους, δὰ ἄοπιιβ νεϑ5ίγ 88. 

πεπρωμένον, αὐυϊάαυϊᾷὰ οονία ᾳυδάδπι παίατας 1666 ᾿αϊδαὶ δδβὶβ: ηᾶ- 

πὶ εβί: ἰὰ αυοᾶ ορίϊπια ἀἰοϊίαν 46 ἀοιδυε, αυδα μεγϑαϊίαί 8 αν 6 

εἰ Ραίτα δᾶ ἤ]απὶ ἰγαηβεαπί. 

ν. 1ὅτ4. ἔρξαντα καιρόν, ορροτγίαμπί αίοπι οἰἴβοίοπίοπι, ἰὰ 

εϑὲέ ορροτγίαμἰίαίεπι 4ὰᾶ6 δρδῖθ ἴα δέ δ᾽ ᾳαθ πὶ οπιᾳὰ6 δᾶϊαναί ἱπ 

δρειᾶο. [(4 καιρὸς ἀϊοϊίαν μέγιστος ἔργου ἐπιστάτης ὅ 9»). ΕἸ. Τῦ, ὲ 

καιρὸς πάντων γνώμαν ἴσχων κράτος ἄρνυταν ῬΙΝΙ, 887. Θυΐ οπιπίαπι , 

νὶδβ εἰ ταίΐοιιοβ. πονὶΐ, αυἱ δὐϊαναί ἴῃ ἀροηᾶο, 'ρ86 οδἰϊδηῖ ορίϊπιθ. 

ἄϊοὶ ρμοίεϑβί ΕΣ ΑοΥϊδίο υ818 68{ ρμοσία, αυἱὰ ἷπ ὑπὸ μος 

(επηροΥβ τπηομιθηίο ρΡοϑιία νἱ ἀδίαν ορρονίαπἰία8. Τοία ἱρίίαν οορὶσ- 

(αἰϊο ᾿αθς οϑί; εἰβοίοπάυπι δαί μος ορὰβ πϑοδθββᾶυῖο, εἰβοίϊθπᾶαππι 

ορροιγίαπίίαί: ας αυϊάδπι οἰβοῖθβ ορρουίαπἰία5. ἸΔῈ. ἀρ 0.6 ΠΟΙ 

Ροίειαί, ἂἃσ π08 δρίπιιι8β, Οδίουαηι δ8(18 ἀρραγοί εἰβοϊθπίοπι ΟΡΡΟΙ- 

ἐυηπιίαίοιι ἀϊοίαπι 6556 ΡΙῸ 18 ααἱ ἰῃ χες οἰδοϊοπᾶδ υἱαπίαν ΟΡΡΟΙ- 
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(απἰ (αί6., αὐ [(α οἰτου βου ρμοπϑὶέ οία ἀϊοίίο: «υὖηι ΠΟ 5. ἑπ ἴτᾶὺ 

τα οἰἠοϊοπ αὶ αὐοη άπ οπϑοί ορρουίαπἰαίο, δἰ ον ἀρογο ποὺ ροίε- 

ΤῸΝ δία δορὶ ἢ 8, ν6 1]: ορρογίυμ 8 ποπίνα, οὐἱ οἰ εϊο δα οτδί 

ΓΕΒ, ΔΙΪ 6 ἄροῦθ ΠΟ Ρμοίοναί δ "08 Θβ πη 3, τ χρῆν, Βι})}»81.- 

ἀϊεπάσπι εβέ πράσσειν, Οἵ. ΒΘ τ ἢ}, ϑ γί, Ρ. 136. -- Παιίο δρομάϊ, 

αὐδπηὶ ποοθαβαυΐίδηι αἰεἰΐ, οδέ ἀοϊοϑδα 116 Θαᾳὺ6 αἰαὶ αἾ}}}} Δορ βί! 5 

ἶρ56, οπιπΐα ΟἸγ αθιποείτα ρϑυἤοὶϊέ, (ἐυΐθ5 ΡΤΟΪα 5. τ Χδπὶ ἰηὲει" 

οοταπι οἱ Ἀδθρίβίμ υπι ἀθ οὐ ΐη 6 ἱσπανίδθ υἷος ΘΧρΡΤουνδίαθ ἀΐγοπι- 

ἔυγτα εβέ ΟἹγ(δοπιδίγα., δρθ 5 ΑΘρΊβι ἢ ΟΔΌΒΔΠΙ, 46 ΠῚ ἴα 856 μ68- 

βἶββε οοπίεδηαϊἑ, αἱ πεοθββαχῖο ἔεγεθαί γοὶ σαίϊο, 

ν. 1515. μόχϑωυν, Βυθαυὰϊ! ἅλις οχ ἐΐβ 4186 βοᾳυυηίυν. δὶ 

ὑπαυδηι αἰεὶ ρΡοββὶξ ἱῃ πιΐβοῦα β'ΘηοΥΪΒ πη ηὶ σοπαϊίίοι καί 18- 

θΟΓῸΠπΙ ΡΟΓΡΟΒΒΌΠΙ 6586 Δ] 40 6Π|. ΠΟΡΒ 58(18 δβί μου πὶ, αἱ ΠΟΙ Ϊ5 

᾿ δροοϊδεταηί. τῶν δ᾽ ΡΓΘπιοπἄππιὶ δϑί: μἷ5 ποβίγ!β θοΥ θὰ 5: πο5 ααΐ- 

ἄδθπι 1111 παρᾶ αὐδηίυτηνβ πιαχὶπιο καί 5 δοὶ πη 9. 

ν. 1ὅττ. ὧδ᾽ ἔχει λόγος" εἴ. δᾷ ν. ὅ40. δες δβέ β88ῃ- 

ἐεπίϊα π|θᾶ. Ρεῖβ. 3845. ΟἸν. 21. ΤΊ|ε". 22ὅ, --- λόγος γυναικός: 

ἂς δυοίοτὶαί6 5οηΐθηίΐαθ τὰ] θυ γὶ ἀϊοία πι οδέ δᾶ ν. 322, 

ν. 1518. ΑΙ, ΒοΒ ἰία ἱπάυ]ρογθ ᾿ΐπουδα νη]! οαυδε οδἕ (δ! 

ἱδεΐίατε νεῦρα ἔουί Π 81] ΘΧρδυἔαγῸ5 βὶπ6 Ρεπάθηίία οἱ πιοδεβίϊα,, δῃ 

μος ἔογθηᾶσπι εβί ἀοπιϊποῦξ ς -- ΝΟ ΑὐνοΓ απ δαϑοέ ὑἱαπάϊτὶ 

τἶτο ἰθιᾶνα. -- .ν. Αἴ εβῸ ροϑβίεα φυσηῃάδηι ἔς τηυ]ΐα "0. “Ξ --- Νόοη, 

δὶ Ογαϑίϊβ ἰΐευ πὰς ἀϊγεχογὶί ἄθυβ, --- ,,Βοῖο Ἔχϑαϊοβ νϑβοὶ βρο, “Ἔ 

--- Βαροιθὶ, ΡΟ] ΘἢΒ ἰδ. {18 η}. 4 πὶ ΠῸς Ἰϊεθαί. “ς --- Βοΐα5. ἴθ 

ΒΝ ΠΣ ροεηδηι ἀδίυγαπι ΡΓῸ ἰὰς βίυ]{ϊ ἴα, “ς -- ΟἸΟΓΙΑΓΘ. αἵ ΒΆ}Π5 

ΡΙΟΡΕ 58ΠΠΠ8Π|. ---ο ΝΘ ΟΟΕΕΒ ΨΥΔΠΘ0Β ΠΟΒ66 Ἰαίταίαβ: 690 εἴ ίὰ 

τερεπίεβ ᾶη0 ἀοιηλπ) 8 ΟΥ Πα Π} 08. “ (ἐ 

ν. 1518, ἀπανϑέζειν ἀϊοίαπι αἰ λῳτίζεσϑαι Βαρρ!. 963. 

Ψ. 1519. δαίμων, ἡ ἑκάστου τύχη. δ. αἱ 4. δαίμονος πειρᾶσϑαν 
; Θὰ, 518. Οἷς ν. 1264. 

τὰ ν. 1682. μέτειμι, ᾿α]οΐποαν ΟΝ. 2783. -- ἘΕέβὶ πυπο ἔθ 

φιϊέίο πιογειῃ ΒΈΓΘΙΒ ΓΕρίπᾶ6, ἔβπιει 50 (ειηροῦα Ἀὺΐὰ5 σἰχᾶθ πγθῳ 

ΒΟΥ 6ΓῸ. 

ν, 1684, φεύγοντας ἄνδρας. πο] ρῖε Οεδβέαπι, ματι 

ΨΕΙῸ υἱϊίαι, , αυΐᾶ Ἰιξδ ΠΙΟΒ ΟΠ ΠῚ ΠῚ ΘΧΒΌΪΙΠι οϑΐ δοχαπιαπΐβ. Πε τα 

ἐοπἔεγαμί ἱπίεγργείοβ Επατὶ Ρθοθπ, 896, αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι φυ- 
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γάδας, ὡς λόγος: εὐ Εατ, Βᾶροῖ. ΟἸ7: ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσχετο. -- 

5οΙαΖίι 5: ΘΧΒΌΪ6Β ΒΡ6 Ρδ5οὶ (πυπαᾳαδηι πο ΒΟ οί κα ἴῃ ρμδίτίδηι 

ΓϑάϊταγῸ5 ΔΙ’ 4 80 6556 Ξρεγδηίθβ), Ρᾶδθπθ ἤι Ρτονθυθίατη δυϊοτδί, 

Ηοο οὐβὸ υἱϊίυν ΑΘ ΊΒί] 15... Ὁ οποταπι Οὐαί 15. τοαϊίαπιὶ δχβρθοίδῃ- 

(θὰ ἐγ ἀθαί. ΘΠ οί ναηδπὶ σοπῆδευθδέ ἔοτα πᾶ ΒΡ6Π|,) αὐδιὴ 8} 

Οτοβίθ φυοαιθ ἔονοτὶ οχβρεοίδηδαπι οἱ δί, 

ν. 1681. ἀλέκτωρ] ναηϊίαίεπι εἴ πῃ] 6 πὶ οὐΐατ 8 η5 ρ 1} 

Β᾽ }}ΠΠ{ὑ ἀπ 6 πὶ αἴουί, ΑἸϊοαυϊ δὰ δᾶ ἀθεὶρ παπάππι δῃΐη πὶ, «υΐ 

αἀἰβοονἀϊα5 ἀοπιθβίϊοδβ ἔονεοδί, υἱαμίυγ φΡοείδα: Εὰμη. 861]. ΡΙ πᾶ, 

ΟΙ, ΧΙ, 14, Νἧἕὰ ἴιοὺ φυϊάδπι ἃ» Αδρ βίο 8116 Π1Π|. 

ν. 1588. ὑλαγμάτων βοιλίίνυβ μαν γὰ5. Ιἄοτὰ ἄθ εἱιοτὶ 

εομνίοἰᾳ ἀἰοέαπι ν. 1547. 

τ..1589, Βεοία βο!πο] βία: ἐγὼ, φησί, καὶ σὺ κρατοῦντες τῶνδε 

τῶν δωμάτων διαϑηοόμεϑα τὰ χαϑ' αὑτοὺς καλῶς. Ὀϊοείϊο τιϑέναιν 

παλῶς β'πα δοσυξαίνο αἱ ϑέσϑαν χκαλῷς ΟΡ... Οἴδαβ, ἔν, 321, --Ὁ 

πρατοῦντε. Οοππαπο Αορίβίμὶ οί ΟἸγίδριη πένθ ἱπιρογίαμι νἱὰς 

ΟΝ. 918: ἴδεοϑε χώρας τὴν διπλὴν τυραννίδα. --τ ῬοΓ 8βερίεπι δη- 

Π05 νυ δένας μδης ἰγυβημῖ θη), αὰα ΒΟΡαΪα ὀρΡρερββεγὶέ ΑΘρ Βί] 5, 

βυρίον εβθὲ Ηοπ ον 5 Οἷα, ΠΠ|, 804: χτεένας ᾿“τρείδην" δέδμητο δὲ 

λαὸς ὑπ᾿ αὐτῷ" ἑπτάξτες δ᾽ ἤνασσε πολυχρύσοιρ Μυκήνης. 



ΠΝ 

ΜΕΤΈΕΙΝ Ε΄ ΝΌΜΕΕΙΝ. 
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ΝΕ οιοιαϊοιὸε Βδερα δυδιίγαυϊδθ, πὰ σοποράϊίυν ἃ πιὰ 8 8]1{6- 

ΜΕΤΒΑ ΕἸ ΝΌΜΗΒΙ. 

Ἐ..: τηθίν ἃ σαΥπιΐπἰβ ἐΐα μοί ββὶ πῦπι εϑέ Ἂχ ρ] απ, υαἕ Δρρδτοδί 

ΓΟ ΠΝ ΠΊΘΓΟΙΠ., ἰὰπὶ δᾶ, 4υἃ 5Β'πραϊαθ ΨΕΓΒ8. Οὐ ΒΡ 181) ΡαΥ(685 

ἰαπραμίωυν,, ὰπὶ δα, 4086 ἰπίοι ἰρβοβ νΕΓΒῈΒ ᾿πίθΓ θα! 608, 6Χ αἰ- 

θὰ οοπηροβίίαδαε βυμπέ βίγομαθ. ϑίνορμαγαπι ἱσίίαγ Ἔχροπϑηᾶδε βυπέ 

ἴερθβ, πϑαᾳὰς ἀαθίαιη 6558 Ροίεβί, φαΐη 115 ἀδηϊαπι ᾿πί6] } 6 οἰ5 πη θθ ρΡ61-- 

ΒΡ᾿ οἱ δίαι 68 ΠΕ ΠΊΘΓ ΟΣ απὶ χαΐΐο0, ουΐὰ5 ΒΘ Π518 ἔδοῖο 80 ὑποφύυοααδ ρεγοὶ- 

Ρἱίυν. Θαοᾶκὶ πιΐτῆςσα πορθοία πὶ ἱπν θη ΐπιὰ5 π0 0 ΙΘρ πὶ, δ 485 ΠΟ Ππὶ- 

Ροβίίδβ βυπέ βίγοριιδθ, ἱπναβίϊ δπαάδΓ πὶ βίυδίαπι, 1ἃ ταρϑίθηάδιιπι 

νἱἀείαγ 6 νυϊραγὶ πιοῦθ, 480 δ] ίδι ἱπίεγρυε5 δου 8 γοβίϊρία ρυ θη ὶέ, 

ἃ 56 ΔΙ ΘΙ Ππὶ Ραΐδη5 ἰᾷ, ἄἀθ αυ0 ΡΥΓΐΟΡῈ8 ΠΟ οορίίανοαπί, Εἰ χϑίδπέ 

ἔδηθη ἴῃ πιοίγί οἶβ βου ρίϊβ Θχθπιρὶα γαίΐϊϊοπὶβ. 4ὺἃ ΓΘΡΟΥΓΪΓΣῚ ροββαῃΐ 

ἴδ6 Ἰερεβ: ἄθ Αἰοδῖοβ βίτορ!ια ἀυᾶάαπι ἀσδπιοιδίγαία πη δβέ γυίογεπι 

ῬΥΪπιοῦι πὶ ΨΕΥΒΙῸπι Ραγίεπιὶ ἔβα ΘΧ ἢ θοΥὶ ναγβὰ ἰογίΐο, ρμοϑβίειἷο- 

Ἐ6Πὶ ΨεΙδὰ ᾳυᾶτίο. Εδί ᾳυϊάεπὶ αθες Ι6Χ ὑπᾶ ἔδπέι πὶ 6Χ ἱππὺπι6- 

ὙΠ θα8, ἔαπὶ νανὶϊβ, ᾳυδηΐα εβί ἴρβα βίγορμδιαπι ναυϊείαβ. ἷὰ 

αυοᾶ ἀείεγγυϊββε ἱπίεγριθίεβ νἱἀδίυν, πιθίὰ, π6 ἱπᾶπθηὶ ἃρογαπΐ Γ6Π); 

Ὡ» 48 φΕΥᾺΪ ᾳαϊάᾳφαδπι Υἱχ μοββεΐ σοῃπβίϊίυϊ, Ψιάθηίυν δ8πη6 ἴαϊεϑ 

γ8ηι δἰ αδιιοάϊ σοπβίϊ αὐϊοιθα βίγορῃΐϊοαθ Ἰορὶβ Ταν ἃ 6556 πΊΘ] ΟΥ̓ ΘΙΣ 

εἴ οοιίΐογεπι δ᾽ίοτ8. Αἵ ποῦ κυμέ ίδπι ἱποοῦίδε [86 ἰερεβ, πιοῦρ 

η6 ἰὰ ρμιῸ ἴεβε βίδίυαδβ, ᾳυοᾶὰ ρμῥτίπιο δἀβρθοίυ απΐπο οοουνγὶέ εἴ 

Ρἰαςοί ἕογίαββε; βεὰ ἰᾷ βοϊ!πὶ φαοᾶ τειμθπεὺυϊέ, φασπι νδιῖα οομδίαβ 

81. 

8 2. 



ξ 3, 

4. 

8. 6. 

298 ΝΜΙΟΥΒΑ Ὁ 

οὐ ΟΠ Ὁ Π4Π86 ΒΙ ΠΟΛ ἢ τδίξοπομ! δοουτδία ροιροπ τὶ, Αἰᾳυς 

φυὰ ὑπδαυδονὶβ Βίγορ]!ιἃ βυδμ παμ δαΐ Ιοροι οἵ ποηηα]α βὶὲ ργοὸ- 

Ρεία, ἔδοιθ ἰδιπθι δρραγεμΐ οἰΐδιη δᾶ, ᾳυδὰ8 βυμὲ πυ]αν  ., 4υΐπ 

Ρ᾽υΣ δι ατὴ σου ἷα, ΨΙάοἷΒ Ρ] ύαβαὰθ ἰῃ ἱταροεᾶϊα ποβίγα 6χ- 

ΒΕ 85 δίνομιιαβ 6 {1018 σοπβίατε ρᾶγίϊθ5),) 406 ἄϊνεοιβο τπποᾶρ 

ΒΌΠΏΘΙΓΟΒ ΘΧΕΙσαμΐ, απ ἰΐα.., αἱ ἴῃ βΒεουπμᾶὰδ οἱ θυ ζΐϊα βίῃρα! ἐτᾶ- 

εἰδιίαν ἐν, αὶ σουϊπαηοί! ἀρρᾶιουδπέ ἰπ ρεϊμδ: πὰπς ἰΐα, υξ ᾿ρ8ἱ 

ἀϊνουδὶ δίῃ ουΐϊαδνῖὶθ ΡΑΥΓΪΒ Πυπηθιΐ, πο ἰΐία, αὐ ἰπ αὐᾶνῖβ μἰαγῈ 5 

Ἔχροηϑδηΐίαν παι τὶ 11 6 ἢ} οὐ ἀΐηθ ἀΐνεῖβο. Αὐδη)ν δ δηΐ πὶ 5δερ δὶ πη 6 

δηνοηϊ αν ἰδοὺ ἐγ θδγίϊα πὶ δά ον μα ίϊο., Βα πηπιᾶ αηηθ ψαὶ ἱπ ρ88 

μοβίγα ἰγδροοάϊα εβί ἐρβογαμι πὶ 8 Πα ΓΟ απ δάοτ πδπάογαπι Κν8- 

γἱείαβ, Ριδϑίθι. μᾶθο, φιᾶρ πλιϊίαναπι Βί ΓΟ ρᾶγα τη. ΤΟΙ πιαπΐδ ἴδ 0116 

ἴῃ β'υ 115 ἀφιηοηβίναπε νἱᾶπι ἱπνθηϊθμαθ 168, εἴ ργδοίθι. θὰ 

ΒΠΟΥΘ ἢ) 400 γΘΥΒιθ 8. αυϊθυβάδπι, νο]αΐ Ἰορδορᾶϊοβ Ὀγανίογιθ 8 δἕ 

Ῥμοιθοϊδίοὶβ, ν6 1] νϑυϑαθιη Ιοθ0 οἰδαβαϊα ἀπ Ψν6] ἀπο) ἐγ θυϑνα 

Ρεάϊθυβ ἐΧ θἱἃ πη δὰ ἀεβίρπδηᾶσμ ΒίγορμδΥ 7. πὰπο Βέγοριἰ- 

ἐδήυμῃ μανία ἤπθὴλ υἱϊίαν ρΡοοία, εἰ ριδοίοι. 608 νϑ 889 4υἱ θᾶ- 

ΒΕ0ῸΒ δπαρδεοβίϊοαβ ἱπβίαν, δὶ ριδεϊαδαμέ, 1ἃ οἰΐδι δᾶάϊανδέ Θ.1Π|,. 

4] ἔπ 88 168 ἱπαυυϊξ, αὐοα ΡΘΙΒΔ6Ρ6 σΟΠ 1 η8 ααϑεᾶδπι σοι πἷ- 

ἐν Ἰ6χΧ δύ ΠῚ Βίγορ] δύ ἢ, 6 4αϊθ5. τη 8 δ᾽ ι0α ΘΑΥΠΊΘ ἢ 601- 

ροϑέίαπι εβί. Εὖ 101 βᾶη86 οανϑηᾶιπιὶ δϑέ, π δχίογαιθδιμιδ ΡΟίλι8 

δὴ ἰδρθπὶ, 418π| Τανογὰ ἴππ ΠΠ16.18 ρΟκλίαπὶ ἱηνοϑέϊραπᾶο γ6Ρ6-᾿ 

γἱαπιαβ: πδαι6 ἰὰ οχὶβϑίϊμηαη πὶ δϑέ, ἐπὶ πη α Δ 1] 6 βίαι ἔα! οπὶ [6 6πὶ 

. Ρ6. (οίαμν. οἰππΐα πὶ σδΥΠλἑ 8. ΒίΓΟΡ] σα πὶ ἀδοῦσϑαμ. Οπιηΐπο Θμΐπὶ 

ἰὰ ἰεπομᾶσπι δβέ, ποηἶϑὶ ἐπ ποία, π ἔρβᾶ ραχγίϊαπι πιοία8ϑ χϑίϊοΘ 

Ροβίίυπη 6856 συ μπλὰη, ταί 68 νοΙῸ πηοίϊοπὶ8 6586 ἐμ πιι Π1 61 ἃ ἷ-- 

168: 6 αυϊθὰθ 81 σογίαθ φυλϑάδῃῃ ρΥοηαμέαγ 8ο θαι δϑρίδθ 6886 

ἰαἀϊ]οαμίαν Ἰεσῖθ ὰ8. Ρα]ομτϊαἀ 8, ἕδη) 81} 182 6886 νϑυϊοίίθηι 

ταί 8.) αυὰ ἱπέοι 8508586 ἴρ883 σοπποοίΐ ροβϑυπέ 86 τηοίϊοιἱβ ἔοΥ- 

πιᾶ6 ρυ]ολεϊ αἄϊη 5. ̓Ἰαάϊοῖο ἀο]εοίδθ, ΤἸίδαιθ αὐὺπὶ ἰὰ ἰπ ΘΧρΥΪπιδη-- 

ἀ18. πυπιον 8 σαί ρμοοία, ὃΐ βθηι8ὺ8 πιοίυϑαιθ δηϊηΐ ναγΐοβ οογίο 

φυοᾶάδιῃ βίριῃο δα ἰθαΐ, 8. ορίϊτη 9. ἰυἀσαθ! αν Ἰορατ ἡμαρὦ 

ἱωνοηίου,, 4υἱϊ βίδίυοειϊἑ δα αὰᾶθ σοπιηιαμία βυηξ, ἴ 8 νετὸὺ πιὰ- 

(αἰϊοη απ φυδην 5 απον γέ οἰυβαι6. γαςοποπὶ Θχροϑυθιὶέ ψ6] ἰΐα 

ἀφδίρσηδνουῦῖί, αὐ Βροπίθ θὰ δρραγοαί Ἰοοία 18. 

ΝΙΝ ΟΙΪ, «αἰθὰ8 818 οϑέ Αθϑονυυδ ἱπ πᾶσ ἐγῆραθαϊδ, 

ΡΙουίααθ ἰονοὸβ βυπέ εἱ οοποϊίαί, Ιενε9 εοεἕ Ἰοηρίοτοβ {γοομαὶ- 
, τ 
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οἱ», ἐπ υΐοῖ, ογοίϊοἱ, Ἰορδοοράϊοὶ δβυΐβαιιο Ιοοΐϑ ἀοο]ιηιΐδοῖ. ἴα- 

τἰοιοβ βυπέ ρματγὶ ἀδοίγ]ϊοῖ, αἱ δὲ ἱπνοηϊαμίαν.., δ] 46 (ἃ 

σοιηρᾶγδίὶ βαπί, υἱὐ ἰπϑογαπίυν (γοο] δὶ οἶα. ν6] Ιοραοοάϊ εἶθ, ποαὰ8 

Βυδπιὶ Δ το νἱπὶ νἱ ἀθδηίι", δὰ ἢἾ}}} 6886 εἶδ δαοίΐ ἱῃ ον οὐ ἐπὶ 

πιοΐαπι {τοοϊιαὶοὶ. Ιου ἃ ο. ἸΟΓΘ σδΥπθ) ρυ πη 6 Ρυτὶν 

Ἰοηρὶβ ρσυανὶθυ8 ἀαοίν οἶα οοπιροβίίαπι, 400 ΘΧΙ οί βαποί (85 οἴ 

(ἰδία, αυὰ ἱπδῖρσηα. δϑέ Ὁπῖθη Αἰτἰἀϊθ ἃ ἀἱΐῃ Ρογίθιίαπι, εὐἴὰ8 

δυορίου (85 Ρογίϊη δέ ροὺ απ ἱνουβαπι ἱγαροδαΐαν. ϑίδί νοῦῸ ἴῃ 86- 

ουπάο σαγιηΐμπα δὰ ᾿θνίοτοθ ΠΌΠΙΘΙῸΒ {ταὶ ροοία. Νϑᾳὰς ἀἰετνέ 

ΜΙΠΙΘΓΌΓ πὶ Γαΐίΐο ἰῃ ΟΠ ΟΟρ οτὶβ εὐ Βαιηθηϊαϊ απ: εἴ οὐ ΐηο δῖ 8 

Ἰοντοῦῖθα5 πη οΟὈ Πἰ θαβαα 6 τ ἢ γ{Πη1}8. 1 Δ ]1510 Α ΘΒ ον 15, ΓΘ 5. Ἰάθιῃ 

80 οἵμπῖθαϑ πιο]! ον ὕδ: γανββῖ 6. οῃΐπι υἱϊίαν ΟἸγοοπ δον. οἵ 

ῬμΘΥΘουίθογπι βυβίθιμ αι ϑ, δἰηρ 8 βδαθρίβϑίηθ, Οτανίοσι νὰ. πὰ - 

ΠΙΟΥΓΪΒ ἀϑὰπὶ ΘΔ ΘΟΥΠΙ ΠῚ ΒΟ 155 ̓  πὰ πὶ ἴῃ ἘΓΟΙΠΘί 60. υἱὲ 15 τας 

ῬοΓΠπίασ ρΊᾶνο5 ἰγοοϊιαίοαθ αἱροάίαθ. ἰπποίδθ δα ογανίυυ5 ἀδοίν- 

Διοῖβ ν.Ὶ ὅ206 54η4ᾳ. εἴ ν, 887 5644.) αὐ παι θοῦ ἂρίο ποπιῖμθ ἃρΡΡο]]1δη- 

ἔυγ Πυτγίοϊ, αὐ φαϊθυβ ἰμ 1ΐβ ΡΟ  5Β᾽ πιὰ πὶ αΐαμίαν ἰγεῖοὶ νοὶυΐ Ρίῃ- 

δι ΑΓ ΠῚ 115.) φαοῦύῃ} [)ογίοα οὐδί παγ ἢ 18. 

ΡΥ ἃ Π|.) αυοἃ δαρδοβίοβ ΠΟΥ ΘΗ δυβίειημαί, 5 σοπιμοβίίοβ 6Χ- 

εἰρὶξ, ΘΟΥ ΟδΥ 6 ἢ ἴῃ ἄπαβ ἀϊνίβαμ) εβί ρατίεβ, φυογαια αἰίοτα 6. 

ΒίγΟΡ] ἃ, δη(βίγοριια οἵ ἐροάο οομϑβίμεέ, δἰίθεια φυΐπάαθ βίγορ!νἽβ δὲ 

δηξἰβέγορ 8 ἀρουνγιί, Νἕ ἅπἃ οδάδηιαᾳαθ ἰαρα πᾶθδο οἰμηΐα οο1- 

Ροξίία εἴ ἐροᾶυπι μοί 8 πιοβοάτπιὶ 6 8 1115, ἱπιροᾶϊί ὙΠ ΥΠπ Οὐαὶ 

αἰνίαξααα οδηίϊοὶ οπιπίπο ἀϊνογβα τσταίϊο: ἱπ ρυΐοσῦα δηΐϊπὶ ἀδοίν]οῖ, 

ἴπ ρΡοβίετίοτε (γθο)ιαῖοὶ ργδονα]οπί οππίθυδαις νεγβίθυ5 δυ8δε πδίᾳ- 

τᾶς βίρπαηι ἱπιροπαῃί. ᾿ 

ν. 108 - 146. δίέγορδα, 

Πα ΘΕ ΡΥ ΎῸ 

Δὐδυε τ νεκ αν διἕλἠ ἐκςν σὰ μ- 

[- 

δι τυ ΒΞ 

, 
ᾶἕ Ἐρδε ςὐνυλε .͵) πὶ πνὶνλ  νκὶλ πα κ 75“ “Ὁ 
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Ὡνχ .- “- Ἐπ ρου ει ον τς 

δωκε χε, χα λον . 

"Α σὰν σιν ν,, -΄ --..-- 

Εδεῖϊα ἀρραγεΐ ρεϊποῖρα!θπὶ μοῦ πὶ νουβα τι ΠΟΘΙ ἂΠΙ 6886 ἀΐ- 

Ῥοάίαπι ἀποίν ]οαπι, 6 418 ΟΠΊΠΘΒ Βα σΟπΙρΟΒὶ(ὶ νῈ] βίηραατ, νοὶ 

υἱβ., ΡῈ] (εν νῈ] ᾳυδίοι γραία, 8010 110 νϑῦβὰ Ἂχοερίο, ααἱΐ ἕππι 

βίγορ!ιδβ ἔχ πι Ἔεροᾶππι οἸαυᾶϊέ ἰάεοᾳις ἄϊνενβα οοτηροβίίίοπο ἐπδίσπΐβ 

γοδαϊίυβ εβέ ἃ ροθίδ: ἰᾶθπὶ ν6ΓῸ Ἅϊς νϑῦβαβ δέΐαπι ἐπ δοπποχαπε 

βίτορμιας τϑοορίυβ δρρᾶγεΐί Ἂχοϊρίθπβ νεύϑαπι ΡὈσΐπιιπι. Ῥυδαίει ΠΕΤῚ 

αἱροᾶϊαβ ἀδοίγ]ϊςα8 μοθία 885 οϑί ἀϊροάΐδ ἰδταθῖοα, 486 015 ΒΙΠΡ11- 

1ατὶβ μοβἰία δῃία ἅἄπδβ ἀδοί υ]οᾶ8, 8616] ἷ5. Ροϑίία 'ρβα βοὶα ψ 6 }- 

δαπι ὁοπβίϊίαἱέ, αἀοὸ ἀοδίρπαίαν βίγοριδθ οχιίαβ, ΡγΔΘΡΑΥΔΏΚΒ ᾿φαδϑὲ 

ἀϊροάίαπι ᾿ἰδιιθσαπι Ὀγανίογὶ ἀδοίυ 00 ναῦβὰ Ῥυδοπι 888 εϑδέ υδ 518, τιξ 

1164 Ἰοπρίουϊ, ἰπίποάσοθηβ Ρ]ιεγθοναίειπι, ΡῬοβϑβεί ααϊᾶάθῃι ἰιΐο ΝΘ ΒῈΒ 

μδυοῦὶ ρτὸ {(τἰπηϑίγο ἀδοίυηοο: σΘη860 ΨνΕΙῸ Ρ]ιθι δου ίθα μι, αυ͵ᾶ 

πυβασδηὶ ἴθ μοο οδΥπιῖπθ δρρᾶι οί πιδηβισα {γῖαπὶ μοἄπηι: εἕ ααΐᾶ 

ΡῬτοχίπια δυεϑί ρυδθηιἶϑ8α "8818 8 ργδθηἶββα ἀϊροάϊα. Ρτγονδίαν. μος 

δροᾶϊ νογβίυαβ, υὐἱ τϑρουϊίαι Ἰορδοράϊουβ ν ΥΒὰ8Β.) ουΐπ8 οχἰίαβ. θδβὲ 

Ρτδαηιΐβδδθ Γοβροπᾶθί, Μθαϊ ἴῃ ἰοίο σαΥπιΐπ8 ΡοΒὶ(ἱ βαμέ ἄσο ν61- 

808 6 αυδίογη!β ἀϊροά 5 σοῃϑίϊίαἱ!, Αυογὰπιὶ Ρυΐοτεπι αυρά ἱπ ἅπ08 

. ἅπηρίγοβ ἀἰββοοαηί οἀϊίογεβθ,, πΠ0]16 ἐβὲ βυΐὰβ ταὶ ταΐίϊο:; ἴηι 81{61 

ΔΙ(οτὶ γεβροηᾶρέ, Δ] 067 δ]ΐθτο ρυουδίασ. Ηδρο αυἱάθπι ἂς βίῃρα 

νουβίθα5 ἀϊοοπᾶα: ἴδηι ἄθ αμηΐνοιβα 1656) αὰᾶἃ σοπιροβίία δέ βίγορ] δ. 

1 ααϊνὰς χα ΟἸδογνδη δ οϑέ γαΐίο 68, αὐ ΔΙΘΥ νου αδ8ὶ ρΙῸ- 

αἰί εχ δ᾽ίθγο, ἕυπι ρατγίϊαπι ἀϊβίν 110. ΡΥΪΠ 8 πὶ 81 γβρίοἶβ, θΧχᾶ- 

χιοίγαπι χορ ροπίαπιοίοι , απο ἀϊπιθίεσ, πο ῬΒΘυΘον ίθαβ, πὰ πο 

ἰεἰταιιείον ρύδοπιῖ888 ἰδηθῖοα ἀϊροάϊα, απο ἀϊπιοίθυ, πὰ πο ἀυρ]οχ {6-- 

(ταιηθίθυ, απο ἰάθη ἀυροχ (εἰτδιηθί θυ, φαογὰ πὶ ὈΥΟΥ δοδίδ᾽ οία 8, 

Ροβίοεϊοι οδίαϊ οί οα5,) 08 (θυ δια εἴθε ργθι 1588 ἰδ θλοδ, ἀἰροᾶϊα, απο, 

ΡΠ τ οογαίθαβ: πο ΠΘΧαπιθίθι, απο ἀϊπμαίθτ 18 η}}}} 085) Νὰ Π ὦ 

"δίεν ἀδοίγ]οαθ, Μὸ αυίάεια ἰπμάϊοο, ασαπὶ 6 αἰ ροᾶἑῖ5 σοπβίομί μὲ 

ΟΠμ68 ἀδοίγ οἱ νυ 585. ᾿ΙΟΧαμπιδίρι ἀρίϊ 5. ἀϊσογθίυν {ὑπ οί ον, (οέτ8- 

ποίου ἀϊπιοίοι, γϑιϊᾳαα: ἂδί γοίϊπ αἱ νοσαθ]α νυ αγῖα, 6 {υγρᾶγθη- 

ἔὰν Ἰϑοίαν, ὙἙΤοίϊα. βίγόραθ βιιπί ἔυθ8 ματίθθ:; ν. 1 -- 8 {ἐϊρ!1οἱ 
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ταίΐοπθ ὀχ ἡ θέαν ἀδοί  } 8. Υ]}γ (Ἰνηη5., ν. 4 το 10 Ῥαβῖ8. ρυδθιιΐη88 

ογοβοὶέ ἴῃ ἰδηνθ οι ἀϊροάϊΐδιηῃ: ἀοίμἀδ ρΥΆΘΝἶ580. μΐπονὶ ἀδπείγ]ῖοο 

ΨΟΥΒι. ᾿νἷ8 Ἰα ἰβδί πιο δηλ ὐΐα. Ἔχ} οίυτ με ϊ οἰ ρα} 18. ΧΕ] ν{Ππι18... ἃ 4π0 

ἀδβοοπάϊίαν δὰ (εἰταμπηοίγ αι οὐπὶ ἀΐϊροάΐα,. ἂν ᾿ς δὰ ἀϊμιθίγα πὶ σὰ μὰ 

θαβὶ, αὐ δά γ δία πὶ κδἷΐ (8ἱ ἀϊροάΐδηι ἀδοί γ]οαπὶ Εἰ οτὰ ἃ ἀθδῖρηα- 

ΠΙῈ5) ἴος Βεοϊιοιαᾶ; -τἃ, ἰΔἀἀ, ἃ, ἀῤδάά, ἀδθά, ἰΔ, -Ε: οσὐΐι5 ἰΙὸχ 

ἰηίογίου βδαίϊβ δρραγεί. Ψ, 1] -- 18 δα] νθηίυν ἀδοί οὶ σλνν αἸνιι 

ναι αἰϊομαβ αὐ ἱπ ματία ρυΐϊμηᾶ; πᾶ δχοθρίδ, οὐΐὰ8 Ιθο0 ρΡοβίίυ5 οβέ 

ἔδι υΐουΒ νουβὰΒ. αὐἷα ἴῃ δεουπὰδ ρᾶτία ᾿ὰπς τ γ τὰ πὶ ἰηἰτοὐαχὶξ 

Ροείᾶ. -- υρ]οχ ἰ(είγαπιοείοεν εβί εἰΐαπὶ ει8. 802; ὦ πόποι 

ἀὐδοω ἐπεκύρσᾳμεν. 

Ἐροάᾶα8β. Ρ 810. 

ΕΣ ) 
μι -5΄,“,.-.τ- Ὸ ἈΝ ν -- "9 

18 -- .«““ὐ᾿χὰ ΚΝ, σ - 

τ ! 
-.-- “Ὁ κ» πΠ ΛΔ, σπ-πΔᾺ4, 

[τ ! 
-- -- - .-- --τν»ςκς,- “- 

! Χ 

“Ὁ Μ “ΠΝ αν .,ΧᾺ.2,. πκ )0ηκ .- - 

! 
} πῆι .»ξιι  πλΑΆν πὴ -π “Ὁ 

ς- ὐκρδ βσ κόνς οὐννος ἐε ων ν βό ων δῦ 

͵ 
- -- -- -- τος 

10 ΠΡ ου τ οκ ἀλκα λν ν᾽ ἐϑευνες,,. Ὁ 

5 ! 
οὐ να αι τ νὸς Δ, «ὦ 

! 
“ὦ ὧδ ἀπ κι, ὦ πῆ  - οὐκ 

πΦΡΌΣ ὐρευ .-- [ ὰ -- -κνν,; - -α 

δὰ ΕΝ - “Φὡ, σπτλκ, π- τῶν 4 “5.2 

δις, κστι : 

ἕὠ ΕΝ. ,.»...ς,.. -- - -- 

δ βίπρυϊβ ρᾶιοᾶ ἀϊσοηᾶα; ποαὰς δηΐηι- ἀϊβογαραί νουβα πὶ ἀ6- 

Βογὶρίϊο δὴ 6δ8, αὐυᾶδπὶ ΘΟηΒίϊ ΘΓ ΠΕ ΡΥΪΟΓΕ5 εἀϊίοτοβ ἱπᾶς ἃ Ὁ ἰἢ- 

ἀονῖϊο. Ὠϊροάϊδιι δηλ} οᾶ πὶ οὰ πὶ οδία! εοί 68 ἰγοο]ιαῖσα μα ποίδπι ἐχ- 

εἰρὶξ Ιορδοράϊοιβ ἀεί γος ὰϑ δι ΡΙεχ ἀασρ]ϊεἰίεν ἰτοοϊιαϊςιβ, ουἱ ργδ6- 
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πιΐββὶ ἰάτι 8 οἵ θαβῖ8: ἰαπο ἰεἰγαπιδίεσ ἀδοίυ ]οὰβ, ἢὰπε ἱἤσπι 10-- 

παοοᾶϊουβ οὐπὶ θᾶ581. στ 1άσπι (εἰγαπιθίε , 16 (εἰ ται δίς οὰτα 

δχίία Ἰοςδορᾶϊΐοο εἱ δά οἰ διιβὺ]α ἰτοομαῖοα, Παϊὰ5 ρυῖτηδο ΡαΓί 5 

δἃ Ιοχ εϑέ, υὐ ἄυρ!οχ γἢν (1 πΠ|8 ΡΥΪπιΟ ΨΘΙΒᾺ ὌΧ να 5 οὐ δβδοδί ἐπ 

Βοουπᾶο, ὑγΐου ἰϑηιθ]ο8 ἴῃ Ῥαβίη δηζβράβίϊοαπι,, Ροβίεγιου ἰγοομαῖς- 

οὐβ ἱπ ἸΙορδορᾶϊευπι, Τορδοοράΐουβ ναῦβὰ (ογίΐϊο ἄθδηαο οὔεβοὶϊέ ἱπ 

ἀασίν]σαπι. Ηδο αἱίοθτα ρυϊπιᾶθ ραγίϊβ μαγία Πηϊία ἴῃ δ]ίθγα ἃ ἰο- 

Βασεοᾶϊοο ἄεπὰο ἰπ ἀασίγ] 08 οὐεβοῖξ την (πιὰ: δ βίοαξ αυδιίο 

νουβαΐ ΡΥ 6 ΠῚ 55.18 οϑί (γοο λθ}8., δαἀϊεοί8 δϑί 15 ϑϑυύβυΐ βεχίο ὅ66- 

οὐυπᾶα ρᾶΓ8 ν. 1 --- ΤΠ] ἱποὶριξ ἃ ἐτοοϊαῖδα {τὶ ροᾶϊα, οἱ ρΥδαπιὶί}- 

{υν ἰαπιθοα αϊροᾶϊα. ϑΒεαυϊίυγ ποχδιηθίου ἀδοίν]ουβ, ἀεῖηδ δ, {γ116- 

(ον οδία] οί σὰ π᾿ ΒΥ ΠΑΡ πὶ, ἀοϊπθ μαχαμπιθέθι, ἀθηΐαᾳα 8 οἸ γΘΟΠ 6.18... 

Οοπερίεἰίαν πὶ δ ἰαχ εᾶ, αυοᾶ {γἰππηοέοῦ 1116 δρομᾶεῖβ ἜΧΕΙ ᾽ ἐμὰ 8 

4Ὁ αταφαθ ραιίς μα !οαί μεχδμιθίγοβ, 400 1.1) δτιΐο ΡΥ ΆΘΗ} 58115 δΒ΄, 

μαπο ΨΕΙῸ δποῖρὶί νουβὰ5. ΤΠ γ(Ππιῖ ἸΘνίοΟΥ15., 06 80] δπιαίο; {{Ὑ, ἀιά, 

Ὠ, δὰ, 5]. [ἡ (εγίϊα ρᾶγία βοααΐίαν ἄυρ!εχ ἐγὶ πη θέθι, ΘὈΠΊ(116 

ἰάθη, συμ ἄσο ΒΕοχαπιθίυῖ, 6 ΤΠ ΟΠ Θίογ. δ Ρομίδιηοθίθι,, 

Ηδες ρμᾶγβ ᾿ἰρ88 {γὶρμ] οἱ νϑυβαὰπι Γαίΐο 6 ἧἦπ {Γ68 ρμᾶιίεβ ἀϊν!α {1 

Πυμ]ΐοσοπι {εἰ πηθίγαπι ρυΐο μευΐοτοπὶ αἰτατηααθ., αυΐα ἴῃ αὐυᾶγίο ροὰς 

εβί υἱγίαβαια. σδοβαγα πα χὶπι6 ἐμ 5ἰ 8. 

51]. Ῥνιδθίεσθα πὸ ἄδαβϑί υπΐϊνουβᾶ ΙῈχ βίγοριδθ εἰ δροῦο ΘΟΠῚ ΠῚ - 

αἶβ. Ὑῖο5 βυαπί αἰτίυϑαυς ρᾶγίθ5: ἔπ ρεΐοια αἰτίαι ργδονα]οί [6 Χχ 

φγοργεᾶϊεμαϊ, π᾿ βεουπᾶδ ΙῈΧ ΠΟΙ Δ 6 ΠΩ͂], ἱπ {ετίϊα Ια χ β᾽πιρ οἰ ΟΥἿ 5 

ΡΓΟ ΓΟ558.) οαΐ ἰπίογροβίί8. εϑί θυΘν ΟΥ̓ ΨΘΥΒΙΒ ΡΓΟΡ  Θ5ΒῈ πὶ (υδ8Ϊ] 

δ θυ οπ8.) ἱπ αἰίετα ἰδ ου8.) ἐπ αἰίεγα ἀδοΐν !ου5 πιοποπιθίθν, 5:|- 

ταἱ!άϊηϊ ἱπ φῥυϊογίθαθ οἰϊαπι Ραγέυ5. δἀἀίίαν ναυϊοίαβ. ΡΧΟρΡΤο5- 

58 ἰπ βίγομ!α ἢ βἰμιρι οὶ πη πη αὐϊο 5 νὰ ἀΔ ἃ, ἀἀ δ, ἃ, ' δροάο 

ἄυμ!ϊοὶ οὐοβοομαϊ να ἰΐ,) θὰ], ἀὰ δίχυο: "4]., 44, ἀἀ --. ΙἹποΙαδίο 

ἰ(α εβί Ἂχδιθτα., αὐ ᾿ Βίνορ᾽α νΟΓΒῸΒ. ἀπο ᾿οι ἰδ πὶ οἱ ἀρ ὶία 58, ηνὶ 

το! αἀαμίαι γον! ον 5). ἦν Θροὅο ἀπ υγΘν 18 ἰαγάα5. ἃ ἰοπρὶονθυ8. 

Ἔ Β38., νυν. τὰ] υ 5. ΟΡ ᾧ 

“-“-πἰς, -πἰν πον - 

! 
“--ς,), ἥῶοῖς ῶς - 

-«.ϑζωλ)Νκ 7] υ«ςὩ. .»-Ὁ 

Ο ως λα τ ΟΣ τὰ μὸν 



8 
4 

ΠΊΨΗΝ 

[Ὁ 

ΠΣ αἰ δι τ ἀδὰ 7 Ὀδιίως Ὡὰ 

! 

ΝΟΌΜΕᾺΙΙ, 

“τ Ἡ π-πΦΔΠκν.ςΝπ» -- 

Ῥυεϊποῖ ρα] ἶθ πιοβιγδ ἀϊπιθέογ ἐγοο ναί οβ ὁδί] δαί σὰ 5, φαΐ τεΐπιο 

ψΕΥΒὰ ἔοι σοπιροβίίυ ΡΥΓδΔΟΠιΐββα ὑδϑὶ. βοουπᾶο ᾿νΐβ., φυδιίο δίηρυϊδ- 

ΤΕ Τυϊεγροβίίυβ οϑί ἀδοίν συ μοί οίον. ΙΧ πβίγοριίᾶθ δϑέ 

πηι πα (ἱο νεγδαὰπι Ἰοπρἑἑαἀ Ἶδ5), ἐππουίο αἰΐο τυ μηο ρέορα ἤμεμ, 

1 

! 

Οι Ὁ ὦ ἐθ 

Ιατὶ ἀϊπιείγο ν, 2. 

χ 
-.-.-. .»... 

“-“ῳὡππσλεπν,. 

! .-2 
--οὐ .-.-.. 

Βίτγορμ δ 23. 

τς, στ. 

--κλ) -π Χ2-πιλ2 

τ το ρευ 

᾿Χ ΘΣ ἩΤΑ͂ΜΑΝΕ Ἢ ων 

-- 

--- 

ΨοΥΒυϑ ΡΥ ΠΙῸΒ τιΐ δίν. 1, δ ϊθοία θα5ὶ, 4186 ἰδ: ΡΥ ΔΟΙ͂Χδ 6βί εἴποσα- 

Βααφαυϊίαν {γἱπιεί ον οὐϑιϊο οαπὶ ἀϊπηοίτο ἰγοϑοϊιαῖςο, 

ἑάδων πἴσ β01]υ5, ἰδοπιάὰθ. μγδθηββα "αδὶ σα δι ϑοῦδὶ, [6χ βίγο- 

Ρδθ εδάθπι 4υ86 ἱπ ρῥεῖΐπια., ἱπιπιϊπαΐο οἱ ἱπβεγίϊο, Αἰᾳυΐ ἴῃ ἤπθ 

ἄεηιο εγαδεὶί γα γίμηῖὰ. ἱπημι (115. 

πον ὅτι 
γ΄ Ψ 

“ἃ Ὁ) Οἱ ν᾽ Οὐ ἐθ μὸ 

δΒίτορίια ὃ. 

5 123, 

δ14͵, 



815, 

201 ΜΕΤΒΑ 

Ῥυεϊποῖρα!β πιοηϑσα ἰτἱροᾶΐϊα {Γοοιαῖοα, συΐ ν. 1 εἴ ν, 2 

Ριδοπ {τ ἰαπθῖοα αἱρυᾶϊᾶ, ν, ὃ ἀϊπιδίεν. ᾿ἰδηιϊοαβ, ν. 4 "δβὶβ 

οὐπὶ δηδογαβὶ,) ν. ὅ ἀϊροάϊα ἰδιιθϊοα, Ὠδὶμπᾶθ ν, 6 βραυϊέαν {τῖρο- 

ἅϊα ἰδηθίοα, ν, 1 Ιορδορᾶ, ἀδοί, βἰπιρίεχ ἀασρ]ἰεϊίοι ἐγ ο.. ν. 8 

ἰάθηι: ν. 9 μοχαπι)ϑίθι" Οὐ απ ουβ, σαΐ αὐάἀϊίυΒ εδέ ἰάθη Ἰορᾶοθ- 

ἀϊουβ, ἴμ6Χ ἱπιιηϊπαθπᾶϊ ΠΌΠΊΘΤῚ ᾿ς ἀὐυοαὰθ βϑιναία, πᾶμπ γ΄. 1 εἱ 

2. 4υἱ εὐπᾶεπι Ἔχ μα πη, βαπέ ἰυπροπᾶϊ, «υΐθ 8 πηΐποι εβί ν. 8, 

40 πιΐποῦ τ΄. 4. [αἴθ ογαβοὶϊί πυπιθὰβ αὖ ἴῃ ἤπα βίγορ]ιδα βεουπ- 

ἀδ6.9 ογεβοῖέ Ρεΐπιο ἰδηλθΐοαβ 6 αϊροάΐαᾳ ἴῃ {τροᾶϊδπι, ἀεϊη ας οἰΐᾶπι, 

ααοσίο 5ίπι! πιοία ἱτοοϊιαῖσο, πῃ ἀϊνογβαμπι αὐϊᾷσπι δέ β᾽ τὰ] πὰ πὶ {ἃ-- 

τη βἰθὶ Ἰορδοβθᾶϊσιπι, δχ ῖυϊίαπη ρα Δαοθαβ νΘΥβῚ 8.) 6Χ [15 

τοῖο ἄδπυο διοίαπι ᾿π Δι] πὶ βυβίεπια οἰ ογ δ αι υ᾽ σᾺ}) 6Χ αὑὸ Το- 

ἀϊς ἄδρηαο παπιθιὰβ ἰῃ Ἰορδοσάϊοαι, αἱ ᾿μΒο 10} }8 εἰΐαπὶ ἰθρθηι 

βευνδίδπι νἱἀδαιηβ ΡγοΧχίπθ Θηΐμη ἃ ἰγοο]ιδὶοἶβ δυδαμέ Ἰορδοράϊεὶ, 

Ἰοιρε οἱιου Δη1οὶ, 

δϑίνορίιδ 4. 

! ! ἘἘΕΣ 
αὐ δ τι. στὸ ἈΝ, 

7) ν᾿ 
ν πον) -- --ν  σν2) -π Ὁ 

Ι ΚΔ 
.͵. “Ἀλλ νιν 2- 

! ! 
-.: --νἫ2)-- .ςν, «Ὁ 2 “ὦ -- 

δι τ Κ- εκ οθυλῦ 

! ΠΣ ἊΣ 
πο νχὶλν 2“: 

οἰ οὐ Ἃ Ο᾽ ὧι ἃ ὦ ἃ νὸ 

ὃ ᾿: “Ἵ“ζ“ν. --ὧὦὦῦ - - 

ν΄. 1 οἱ 2 υἱ ἴῃ ίι, 8: ν. 8 (οἰναροᾶϊα ἱδπιθῖοα: ν,. 4 οἱ ὅ 

ἰάδπι αἱ ν. 1 εἰ 2; ν. 6 {γἱροᾶϊδα ἰδηιυΐοα: ν. 7 σοπιροβί(ιΒ ε ἀϊ- 

χιδίτο ογείΐοο) (τἱροᾶϊα γοῦν. σᾶία].., Ἰοσδοράϊοο ἀδοί. βἰ παρ! οὶ {ἷ- 

ΡΠ Ἰοϊίον ἔγόοι, οαΐ, εἰ δοάθπι ἀυμ!!οἰίει ἔτοοὶι. δοδί,  ν. 8 Ὁ 

εὰ8 ἰάθη, «υἱ ρῥτγοχίπιθ δηίθοραϊί, 6 Χ ϑϑάθηι: βυῃί θηΐιὶ ἰὰπ 

πεμπάϊ ν. 1, 2 εἱ δ, 4υὸ Ια(ἰβοῖ πη.) ν. 4, ὅ εἱ 6, 40 ρΡδ0}10 

εοοτοϊία5. οχμϊθοία, πυϊογὶ διμθλία8: ἀσπίᾳαθ τιν] πη8 ΔΙ θη τ8 

αἀάϊίαβ: οἱ ᾿ιὶς οὐἰαμπλ ἴθ. νΟΥ88.,), 4ἱ υἱζ᾽ πιὰπὶ δηίοορα τ, ππαχίηια 

ἀπ: 618. 



ΕἸ ΝΟΔΕΆΑΙ, 900 

Βίγορ͵Ι ἃ ὅ, 

τ βχ το να πον 
ΝΌΟΝ ΝΥ 

᾿νε ηνθαα ἀγρόν “-͵ε -π πλ πὶπο-ἃ 

ϑςυ ἐδ Νὰ 

δικό ως. 

Θυσσυ αννω ας 

ΚΣ ἘΠ εδιόρ ἐμδις ες 

ἢ ὡυας πε βα κωνο, σγο 

9 ἐς ὐἰπηίυαημῷ 
Οὐ 5 ἷ8 νουβίθυ8 1 --τ- 8 Ργδοπιΐββα ἄϊροῦᾶϊα ἰαπη σα, γν. 1 

αἰπιοίτο οτείϊοο, ν. 2 {τὶ ροᾶϊδε {γ060}}.. ν. ὃ. ογεοίϊοο, ουἱ δάϊπη- 

οἰδο ἀϊροῦῖϊα εὐ {τἱροᾶϊα ἱγοομαΐοα, ν. 4 αϊπηείγο γοῦν. οδία].. ν,, 

δ᾽ πιΙοποπιείγο ἔγοο!. οδία]., ν. 6 {ἱροάϊδε ίγος!.. ν. 1 {γὶ πιείγο 

ογοίϊοο, ν. 8 {τϊροάϊαθ ἰτοοὶι. σαί], Ψ. 9 ἸΙορδοράϊουβ ἀδοΐ, 5[1η1- 

Ρΐοχ ἀυρ! οἴου ἔγοον. οὑπὶ δηδογαβὶ. [π᾿ ἶν ἐπηπὴ 6} αὶ [6 Ρ᾽6ΠΊ, 

αὑδο ἴῃ ΤΟΙ 4ἷβ ΒΘΠ16Ϊ ἴῃ ἰοία Ξίγορ!α Ἔχ  θευδίατ, (ογ τεροϑί πὶ 

ΟΘΟΓΠΣΠΙΙ5. ΡΓΙΠΙΒ ὉΤΟ οϑί ν, 1 εἵ 2; βοουμπᾶυβ ν. ὃ, 4, ὅ; (6Γ. 

(ἰὰβ ν. 6, 8, 9. υἱἹζίηιο Βυΐς ᾿πϑεγέατη ν᾽ ἄθηιὰβ νούβα πὶ ογείοἷΒ ἴῃ - 

δ'ρηθηι, Ψανίαπι ταΐίϊοη θη, αὑἃ ΕΘ 6 ΠῚ την οι βδπὶ ΘΧΒΙθαἱί ρμοορία 

ἴῃ βίγορ!β βί Πρ ]Π18.,. σοΥἰὰ5 μΟΥΒΡίοἶεΒ. 6Χ ἰὸς Βομεμιαίε : 

πῆ αν τὰς δ ὃ, Τ. 

ἘΠ τ ΤΟΥ. ἘτνωΤ. 

ΘΊΟ. 

ποὺ τ ἀπ ἀπ τ τ ΕἼ: -Ξ δ ΟΕ Ὶ, Ἢ 
τ τς τ Ἴ;..--- ΘὝ,ΑΊ, 1, 

Ἧς ὙΥΤ: .-- τοί Τ᾽, ἷ;,-- ἸΤ ἴθ, ἸΤ΄, Γ.. 

ὉΠ] ν ΓΒ ΠῚ ΠΟΠΙΘΙΓΟΓΌΙΙ π᾿ ἰοΐίο ΠΟς σἤοῦΐσο σδΥΠΊΐπ 6 Τί: ΟΠ 6 ΠῚ 

βὶ ταϑρίοίϊβ, {γριεχ δρραγεΐ αἰϊνέγβίίαϑ [ἢ ῥυΪΟγ6 Βί ΓΟΡΓῸΣ 9Γ- 

᾿ς ἀϊπε ΡΓδαναϊθηΐ ἀδοίγ]ϊεὶ, ἱπ Ροβίθυϊοσα ἰγοομαῖοῖ: 568 ἴῃ ΠΟσ 'ρ80 

ἰθγοῦθ ἰηβίρηΐβ εβέ αἰδεγεμίία; ααὰτῃ ἰπ ρυϊοτὶθυβ ἀυαῦιβ βίτο- 

ἷβ ΠΟΠΏΪΒΙ ον 8. ἐγοοιαῖοὶ ογἄἀϊηε8 οοπϑρ ἰδία ἰἰᾳα 6 οδέαϊθοί εἱ, 

αἱ οοἸἀδηΐυῦ ἃγ8Β65, ἃ ααορα δ᾽ϊᾳφαδπι 5βἰ τα Πα ποτὰ οί σοτ  τῇ ΟΧ- 

ΟΒθεΐ, φαοΐαπι ἱρβουαπηι ραβοὶ βαπί δαάιΐ. {πὰ ἰαπίαιη ἀδοίν 6118) 

ΤΕί 68 α4αδὶ πηοπιουδηι Ππυΐ 18 ΠΟΠΙΘΥΪ. [Ι͂ἢ ἰεγίϊα γεγο, αμπδγίϑ 

᾿ εἔ αὐἱηία Βίγορ! ἃ ΡΓῸ Πι158 σαίδι οί: οἰ8β οταϊπὶθὰβ βαηπέ δοαίδι θεοί σὰπῃ 

Αὐβοθν}. Ττὰρ. 0]. 1. Ρ. 1- 29 

511. 



900 ΜΕΤΗΒΑ 

ἱδυα οὶ δηξβραβίϊοα σδίιοηθ ΘΟ ΡΟΝ 29. 115απ6 δαμηἶχίὶ Ἰορδορᾶϊοὶ 

οἱ ομουῖδη οὶ. Πδοίγ!οἶβ 1115 5011] 618, ΕΎΔΥΪΒ., αὐἰη Ἰυρυργ 

Ἔχ] ίαΣ ΟΔΥ ΠῚ 8 ΠΟ 5. {γΟο δ οἶΒ ΔΙΔΟΥ 8.) σοποϊίαίυδβ, Βί ΘΠ. 18., 

ΔΠ ΙΞρδβίϊοῖβ εἴ ΟΠ ΟΥ Δα 618 ἸΟρδοθ οἰ νϑ] δ μία σοτημιοΐι5 εἴ 

ἐυγὈδίυ5. Θᾶ8 ΟἸΪᾶ 608 ΕΧ] δ ηΐ 5ΘηΒ085, 4 ΘΟΠ πα ΓΕΒ 

ΧΑ θ᾿ (85 ἴῃ δηΐπιο μου. ΠδοίνΠοὶβ Ἔχ] οί α Οπμθπ οδἕ νδίϊοὶπᾶ- 

ἐἶο, αυὰ Γδυβία 5111} δέ ᾿ηΐδαδβία ρουίεπαευδηίΐίαν, αὐ πδοηΐα ἤμπῖθπ- 

Ὧκ εβϑβεΐ αὐδονὶβ Βίγορμα: ἰγοοιδὶοΐϊβ ἱπνοοδίϊο Τονἱβ9 αυἃ ΕΧ 1118 

ἀο]ονὶβ ρτανϊίδία β5ε86 αὐδδὶ οἷοι δηΐ5, εἴ φργδείοσεα αὐϊοίᾷ 

σομαιίοπΐ5 Αὐρίνοσαπι ἀοβουρίϊο: δη ραβδί! οἕ ΟΒΟΥ Δι Ρ1ο8 

46 686 Αρδιμθπιμοηΐβ 4α 1.580 Πίδηδα εἕ ἱβῖρτοθ δ [ρ]ιρ οἶδα 1π|- 

χηοΪδίϊο. 

818. Νίαβιπια τη ΡΥ Ϊπ ὰπὶ Ρν, 842 .-« 446 6 ἰτίθυθ σοτηροβίίαπι 

εϑέ βίγορῃ!β, 418) σοηβίαπί οχ ἱδηιθἱοΐβ οἱ {γοο]αϊ εἶ οΥαϊ αἰ θ 115. 16- 

νι οῦῖθαΒ. ΤΠηϊσαΐαι6 'ἰπ πο δάάϊίϊ βαπέ ἄυο ΡΙογθογδίοϊ εἵ ῬΠ οι 6- 

οΥδίθιβ οὰπὶ ΟἸ ΘΟΠ6Ο ᾿υποίιβ.. οἷ 5 ΠΌΠΟΙ ΡΥ δ] ααϊαπὶ δέ ἰπ μΥἱ- 

τὴ ΒίΟρμα ὑπ0ὺ ψεῦβι ἸΟρδορᾶϊοο, ἴῃ βαεοιπᾶα πα] απ. ἱπ ἔθνεα 

ΔΙΏΡΙΟ βυβίεμπιδίθυ Αδαϊία εϑί δροάϊβ 6 πιουῖβ σομιροβίία ἰδπιθ 105 

εἴ (τοο]ιδῖοϊθ, Βίγορμαγα μι ΘΟΠΙΠΊΙηΪ8Β δϑέ εἃ ἰεχ. 4υοᾶ ριδείεν 

οΟἸδυ Βα] ηὶ ΡΠ ΘΓ ΘοΥ δίδου ᾽πὶ ἔγ685 δΒυπέ ουΐιδν}8 ΡδΡ 65, 4 γι η} ΡΥ 18 

νΔΥΪ 85 τδίϊοηῖθιιβ Ἔχ 6 {Πδηϊαία, αὐὑᾶθ6 ἴῃ βεουμᾶθ Ιοπρῖὰβ 568 

δἰ τα Ρ] οἰ Β ἜΧΡΙΙσδηίαγ, ἰογία ψῸΓῸ τΤαβαμπιϊέ {πἰθηα αποὐδιμμηοᾶο 

γΙϊ δία", 

819, ΝίγχορΙδ 1, 

εὐ δος δος υσθαυνως . 

' ! 
.“,“ν)͵σ“σνκ.- ν)- - 

ὩΣ ῳυ φλυξο δ ς, 

φθ0 ἡ ἀλγῶν ολγοθλ, οἶον ταν ρρρμ, 

τ 
ὌΝ τι Δ ΡΙδα ον 

7 ἢ Ὁ 
-«“ ----ς, “-- 

ἀπο κς ς . 

10 σ μ 



ΕἸ ΝΟΌΜΕΒΑΙ, 801 

; ; ! Σ 
“Ὡς, ας» π“ΠἘΠσπΦΠΑκπ σέο πνἡ 2 πὸ σ΄ νὉ 

Σκυυν ἀδνὰ τὸ γονον 

: ρθῶ 

-“᾿ω σφ νὰν 

ον Διο φυίο 

ἀδυν ἀθε ν -σὐχδύρ νος, 
ΤΠοπιᾶ οχροπίίυν ν. 1 --- 4, ν. 1 {τίροάϊα ἔγοο}..) οὐδ ρῥγδ6- 

Τηΐβδα θαβὶβ 6, δηδοῦ,, ν. 2 ἰάεπι, ν. ὃ {γἱππδίει" ἴδηι}, οδέ., ν, 4 

αϊη. ογδθίϊουβ ΡΥδοη θα αἄϊροάϊα ἰᾶπρΡ. Θυοᾶ ἤυκίαν Ἔχε θείων νυ. 

ὅ -- 10, υδὲὶ ογ ἱπὶ σομροϑὶίὶ βιιπέ νογΒὰΒ, ν, ὅ οἵ 6 εγοίϊου δ, 

ΟὟΣ ΡΥδΔΟΠΊΐΒβἃ αἱροᾶΐα ἰδπι}"., Υ. Τ εἵ 8 ογοίϊουθ, εὐ ρυδθηλΐβθδα, 

θαβὶβ οὐπὶ 8δη86Γ,.) ν, 9 εἴ 10 "αβὶβ 6. 880 Υ. ὈΥΒΘΙΠἑ 558 {γἱροά 89 

ἔτος. Ὠεΐπᾶς ν, 11 ἱπ ἀπυπὶ ᾿ΐ ΠΠΊΘΥΣ ΟΠ]Π68 σΟΠΙΡΟΓέβηέυΣ νὰγ- 

Β.Π). αἀἱροῦϊα ἴδη},. αἰἱπηθίου. ογεΐ,. ἰγί ροᾶϊα ἔγοοι. οδί. δέ οἴδυβυῖα 

ἔτοοῖ. Ψ, 12. ἸΙορδοβάϊουβ ἄδοί. β᾽ πιρ]Ὲχ ἄυ}]. ἔγοο]., φυὶ δοογονῖέ 

αυδδὶ 6 ἰγοομδῖοο πὰπιθγο, ριδορδιδέ οχϊΐαμι ἰῃ Ῥμοιθογδαίεϊη οχ]ιῖς 

ΒοημάμπΠ,. 

Βίτορμϑβ 2. 

Ι ( ζ ( ( 
σι 

ΝΡ ας ιξσςζπ ρος ς 

“τς "Ὸ 7.05} ε 1 ᾿κ .5 

ἔξ πεν Ὁ 

( Ι ( Ι ᾿ 

ἷ 

μ᾿ ῷῶι ᾿ ὅ Ι ( ζ ἷ ζ Ι ] Ι Ι ( ( Ι ! 

820. 



808 ΜΕΤΒΑ 

Τιδα ἐχροηϊίυν ν. 1 αϊροᾶϊα ἴδηι». εἴ ἀΐπι|. οτεί. δίαυς ν. 2 

ἰδ 5, ὑδβὶ5, οὐ δίϊουβ τ ροᾶϊα ἔγ00}..) ἔὰπὶ ν, ὃ. {γϊπιοίτο ἴδηι, οἵ 

ν. 4 {τἰροᾶϊα ἔγοοι., οαϊ ΡΥΔΘμΙἶβ8θἃ ὈάΒ18 δ. ΒΠ80Υ. Θυΐθὰθ νϑυβὶ- 

θὰ ΓΕρΡΟΙΐΪΘ 5. β'π}}1 65 ῬυΪΟ6 5. ααδίίιον" ΒίγΓορ ΔΘ ὈΓΪπιαθ, Ῥαγίϊβ 56- 

οὐπᾶδα ᾿ηϊίϊαι δὲ οχϊίας δια] οἷ5 νου Βὶ 5 ἐπδῖσ 65 διηΐ: ν, ὅ ἀϊ- 

Ροάΐα ἰδ», οἰπὶ {γι ροᾶϊα ἰδ ῖοᾶ, ν. 10 ἀϊπηοέγ. 'δπ}. ΝΠΙΘΙΙΒ 

ῬΥΪΠΟΙΡΆΠ15. ΘΧ οί. ΡΓΟΒΎΊΘΆΒ. ΒΡ] οὶ, αἰροῦϊα ἰδηλῖοα οπιπίθιι8 

ΡΥδΔομΪββᾶ, οὐ δαϊυμποίίαν {γροᾶΐϊα ἔγο 0}. ν. 6, ἄϊπι. εδί. ν. 1 εἰ 

8, οΓείϊσαϑ δέ ἐγιρμοᾶϊα ἕγοον. εδί. ν. 9. Τοιίΐα ρϑγίς γερείξίατν 

ἨΧΠΙΘΥΒ ἴῃ {πδπιαίθ ΡΥΘΘΠΊ58η8,) ν. 11] ἀϊροάϊα ἰδπ)}), οὰπὶ ογείϊοο 

ν. 13 ογοίϊοιι σαπὶ {τὶ ροᾶϊᾶ ἰγοοἢ, 

Βίγορδμδ 8. 

Ὁ βαρ ἘΣ ἘΠ ἘΞ 

-: - τὐδηνν -.-»-κ"νκ,»...]ς« 2» 

΄ι ὦ ὧν ἃ μὰ 

Γ 

“ΚΛ ιν ιν) “- 

ΡΨ ΡῈ 

ὅ δ ω 
9 ΣΟ ἀν Θ᾽ τὰν, 

1 ΞΟ 
ΤΠοπ8 ἘΧΒΙ δ ΐαα ν. 1 .- 4. Ψ΄.} ἰάδηι αυἱϊ 5Βίγ, 2; ν. 2 ογείϊ- 

ουβ δαπὶ ἀϊπι. ἔγΌΟ ἢ. ΒἰπῈ}]} 1 }}18 8ίχ. 2 ν, 12, δἰ ῃ}λ]18 εἰἰδπιὶ βίγ, 2 

ν. 2, ουἰὰ5 ρμοπίδγιοσοπι δα ἰθαΐ ρμᾶιίθπι: ν, 38 εἴ 4 ἰἰάεπι αὐἱ δΒί1. 1 ̓ 

ν. ὕ ε.6 ε 8ίτ. 2 ν. 11. εϊπέάς ραιίθ βεουπᾶάδα ἔυβίυβ δχ] λθοίυγ 

αΐεγαυ6 ΥὙΒγΑπηυα: ψν. ὅ ἰγοοϊιδίουβ {Υἱρ]1οἱ ἄϊπιοίγο δδία],, ν. 6 

ἰδ υΐοσυβ ἐοίγαμπιοίνο δοᾶί, Ῥδὺ ἰογἷα Ἔχ θεέ βυβίεπιαἃ ν, 7 δχο - 

Βιπὶ ἃ ἀΐπι. ἐδπιθῖοο, ἀιεπὶ βεααυπίυν ἔγε8 Ἰσμδοεάϊοὶ ἀδοί, 58ἰπ)ρ]. 
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{γἰρ], ἐσοοῖ,, σδίδ], απυβαὰρ ἀυρ], {γοο}ν, δοδέ, --“ ΒίΓΟΡ ΔΙ πὶ 80! πιᾶ 

εβί ιοο: 

1: Τὶ, Τὶ εἰϊ, ἴσος τίῖον ἰδ ον μος, ΤῊ Τὶ ;-- ἰσοί , 1. τ ͵ΡᾺ, ΡΒ, ΟἹΡΉ. 

1: ἴσο, θοῪν ἐν, ΕΤῚ; πύτο ἐδὶ, 17, 170, οί, 11; τῖον οἿν τον νεννς 
ΜΠ: ἰοο) ΟΤΤ, ἰσ, ἰο; - ΤΤΊΤΤ, {ἰπ|ξ -- 11, - ὁ δ᾽ δ γοἰτδἱ ὃ 

Εροᾶὰ Μ. 8. 22, 

τ νι νὰ νιν, ἡ, 

ΥΩ Ὁ ον 

ΕΝ παλιν ΝΣ κα 

5 κι νν ὦ ουυ ουἱὰῦς λίαν (ὁ 

"τῆς τα τ ΨυΙΣ 

ὌΝ σύηεν, ἐς ΨΘ ὉΟΝ 

ποτ εν νος 

᾿ χ͵χσ- χ΄΄᾿-ς 
.“» “,,ὐσ κα  λῳ ««Ὦ (ζ 

“" 
( 

. φυ  “«ἰις, Ὥϑω τ »ρὸ 

πος '- -- ἐξ. “-“, “πἰνκ,) --ν.2 “ἢ 

Ψ. 1 εἰ 2 Ιἰάοπι αυΐ 5Βίτ, 1 ν. ὅ εὐ 6, Ψ, 8 ἄϊηι. ἐγοςῖ, οδί. 

οὐ ἱἰπ 5ίγ. 8 νυ. ὅ. ΓΝ. 4 εἰ ὅ ἐγίπι. ἰδὼν, Ψ, 6 ἰάσπι αυΐ ν-. 1. 

ν. τ ἀϊροάϊα ἴδηι. οὑπὶ γί ροάΐα ἔγοοῖ. οδί. Ψ', 8 ἀϊΐηι. γος. οδέ,, 

οὐδ ρΥδοπΊ5885 ΔΙ) 8. Ψ. 9 ἰάεπι αυἱ ν. 1 εἰ 6, Ψ.10 ἀϊροάᾶϊᾶα 

ἴατα". οὑπὶ ἀϊΐπι. το... Ψ, 11 ἔτγί πὶ. ἴδηι, Ὑ΄.. 12 ἀΐιη. ἴδ, Ψν. 13. 

ἑάεπι αυΐ ν. 10, Οεεμΐβ ἰγε8 ογάϊπεϑ ν, 1 --- ὅ, ν. 6 -- 8 εἰ ν. 

9 -- 13. ΡῬΓΪΠΊΙΒ ΡΥΔΘΠΪ550 {ἰδοηιαίας ν᾿ 1 οἱ 2 (γοοϊιδΐσα πὶ ΠΕ. Π16- 

σαϊη οχμϊθεέ ν. 8, ἰδιηθίουπι ν. 4 εἰ ὅ, ϑεουπᾶμσβ {μεπιδίθ νυ. 

ἢ γΔοιμ 880. ἀρ] ςεπὶ ΓδίΙΟΠοπὶ δηζἰβραβίϊσας ςοπιροβί( οἷ αχ ἰδὲ ν. 

8. Τογίϊαβ ΡΥΔΘΙ 880 {μπαπιαίθ ν, 9 ἀυοθυδ Δη ἰβρδβέϊ οἷ νογϑὶ-- 

ΕΝ 10 εἰ 18 ἱποϊΙυᾶίέ ᾿ἸπῈγῸ5 ἰδηιυΐοοβ 1] εἰ 12. ΒΟ επια δροᾶΐ: 

δ. ἴοῳ Τν, 11|.,.1}}; -- τὐὐθῖς τι --- ἴρ, Ὑ7’, ΣἷΣ, 1; ἹΤ, 

Βέαβίηι; βοουπάᾶϊ ν. 689 -- 114 πυπιοῦΐ βυπέ ἰενεβ ἱγοοβδίοὶ 8 23, 

εἰ ἰδπιθϊοὶ δὲ Ἰορδοφάϊοὶ διδρδεείϊοἱ εἵ ἀδοεοίνη οὶ, βϑιηθὶ διοίϊ ἴῃ 

- 



8 24. 
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ἱοηΐσοβ. ῬΡ]ιοτγθογδίεϊβ οἱ Ἰοσδοράϊοϊβ 16 δἰΐατη οτη ἢΐ απὶ ΒίγΓΟΡ] Ἀγ α τη 

οχιἰίυ8 ἀοβίρπδίαν, αὐὐλ ίαπεπ ποη ἔδπι ἀϊβενέθ αἰβίϊποίιϑ οβδέ 8}Ὁ 

ἦρβα βίγορ᾽ια αὐ ἴῃ ΡΥ πΙΟ βίαβὶ πο. 868 δᾶ υἱζϊπηᾶπὶ εἰὰβ Ρδγΐθπι 

Ρογίϊπθηβ. Οδέογαπι ἴῃ Ϊ8. δἰΐαπι βίγορ 8 ἔπ86 8. ἀϊβοθυ πδιΐαν ἀπ1.8-΄ 

ουΐαδαια ρΡαγίεβ: αὐγὰ πὶ ὈΥΪΠ]8 ΠΕΠΊΘΙΟΒ (6 5ἰπηρ)οϊίεν ΘΧΊθεΐ, 

Βεοιιμᾶα δοβᾶάδπι νοὶ ἔυβίυβ δχροηϊξ, νῈὶ δυροϑέ ἴῃ ἔογίϊοτεβ, (ογϊ8 

αχἰίαπι Ἰδηΐϊοτὶ ἀεβίρπαί. Νοαὰς ἀϊῆεγέ αἱ {ἰπ|86 βίσοριδρ 16 χ, αἰξ- 

ἔετέ πιοᾶο δα ὑὕίΐο, 408 ἴμπ ἅπὰπὶ νΟΥΓΒα πὶ οοογοϊία οϑέ ΡΔΥΒ ὉΓΪΠῚ8, 

ὋΠῸ εοἰΐδπὶ Ἔχ ὶθἱία Ρᾶγ8 δχίγομια. ϑίγορμαγαπι βοθπιᾶ ΠΟσ: 

ἴ: ΤΤ, ΤΟΥ, Τὶ --- ἸΠ,, 8λ3, αἂ; αἷἴ,, αἴ; α, 11 - ΡΒ; αἷ; ΡΒ- 

1: ἃ, ἃ, ἅ: -α«, ἢ... ἢ. -ς 1ῷῳ  Ὑχ)ο-α αΙΡΕ, 

11: [Τ. ΠῚ, ΤΊ; τι “ν, {ΠῚ 2040, 90,), 0; “π΄ 0, ΡΠ. 

νι τ ρος -- ἀΠ. 17 ΤῸ: - 1. 

ΞΊΓΟΡΠΙ 1. 

Ἐς τ νους: ἘΒΟΨΙΣ ὡς οὐλὴ δε ϑνγ52) 

ν᾿ μὰν ον Ἀλασι σς ὐῊΝ Ἐἢ 

͵ 
- νος, “-ΝΧἢ.2 “Ὁ 

,ὔ 
Σιων αν ὦ, το 

8 δου δ νει λα 

ἘΕΡΕ ΤΗΙ Ρ ἘΠΓ 

ᾧ ὠϑηδι νοῦ ἀδιουζω 

Ὁ ΟΣ 

10 ἜΡῚ ΤΥ χερξζθο, αηχοι ἰευὐχετλδεςε 

Σ ΑΨ 

ΎΡΝ, ὙΠΟ 

τ 

Υ,ς Ἃ ! 
τς καὶ 2 

ΨΟΙ --- 8 ἀϊξηιοίτ! {γοομαῖοὶ: ν. ἢ] ἄπο, ν, 2 ἄπο αυαἱδὰϑ ἔπϑοῦ πος 

(18 εγοίΐοιβ. ν. 8 Βίηρα αῦθ. αν Βθοουπῆὰ ν, 4 -- 1Ἰθῦ δχ}ιὶ 

Ἰομαοφάϊοοβ 6 ἀδοίγ]ϊοῖβ Ρ6Γ ἀπδρδοδίϊοος Πηδρὶβ τπ Δ 8616 ἰδιπιΐηα.-. 

ίοΒ ν. 4 --- 6, ΔοαυδὈ}} βίαί ππδιθηίοβ ν. 7 οἱ 8, Δοϊηᾶθ διιοίοϑ 

ν. 9 ε(10, 5ίηρ!! ν. 4 Ἰοραοοᾶ, ἀδοί. βίη}. {γ0}, ἔγοοῖι. οαΐ, οἕ 

δεδία!. Ψ', Ὁ ἀυρ]οχ Ιορ. ἀπαρδθϑίϊοιβ Β᾽ ΠΙΡΊΘΧ ΒΘ η} 61 απ". Ψ 1465 
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᾿ 

πος νεῖβὰ ὅ αὐδδὶ ἱπν ΘΙ ΒΙῚη] 6586 ΠΩ ΘΙ ΨΟΙΒῸΒ 4, δἰ πη} ἰπιηὶἷ-- 

μυΐα. Ν΄. 6 δάἀοῃΐϊβ οὑπὶ ἃπδογιβὶ, Ψ, 1 οἱ 8 Ἰορδοοράϊοὶ ἀπᾶρ, 

Β' 10}. {τὶρ]. ἰα, οαΐ, Ψ, 9 ἀπδρδοβίαβ ῥγδοηιβϑὺ8 Ιορδορᾶϊοο 

ἀδοΐξ, βαρ]. ἄυρ], ἰδ}, οἂαΐ. Ψ, 10. ἴδηι ΡΥ Δ ΘΠΊ 558 οἰ ἄθμι {τὶ - 

ΡΙοἰίον. ἰδ ἷοο δοδί. Εχ ίὰ5 ν᾿ 11 οἱ 18 μ]ιογθοι αίθοβ δα} οί, ν,ν 

12) ἀϊροάϊα {γοο!ιαῖοα, ουἱΐ ρταθηνβϑα 518. σαὶ Δ ΒΟΥ ΙΒ], Ὀϊροάϊαθ, 

Ρυΐου ἃγβὶβ βο]ΐα, αἱ Ρὶ ἃ, νι. 1]. δ, 0, 

δίτγορ!α 2. 

-πι,-ιὺ - 
Χ Χ , 

ΨΙᾶον. πιθταπὶ ἀδοίν] αι αἵ ἐγοοϊιδίοα παι ὑτον ββιη8 ΒΡΘοΐΘ 

ἘΧΒθοιΐϊ ν᾿ 1 - 8: ν. 1 ἴαθο εἕ δἄοπὶο, ν. 2 εἴ ὃ "»ᾶϑὶ οὰπι 

ΘηΒΟΥΒὶ εἴ δάοπίὶο: βϑοιηᾶἂα ρᾶιία Ἰοπρίαβ ἜΘΧρομὶ ΡΥ πὶ ἀδοίγ- 

Ἰϊουτα {γι θβ {γἰπιθίγὶβ ν. 4, ὅ, 6, ἀεἰπᾶθ ἱγοολιδίοαπι ἄποθι8. ἀϊ- 

τηοίγῖβ. ΕἸχιίαΒ ν. 9 σοπιροξίίι8 6 ΟἸγοοηθο εἴ ΡΙεογθοΙδίθο. 

Βίγορδδ ὃ. 

νης πε ἐς 

τα το ρο βιξῖξ δ οὐκός αἰ ευο τὐκον: 

.Ξ- ΤΙΣ --ς; -- « 

ΝΣ ρον κ ὅν κῶας τς 
5 ! 
“Ὡς δ «ᾳῆᾳφΦΟΌῸΦΝ 2 πΝΧ2-ῆῇῆπ  --. 2 

᾿ 
αἶνος κε ϑδϑι. ἐὐὸ κσε δ ς., ἄν... 

᾿ Χ 10 οὐ εδθρ κυ φὴ φμθος 

8 20. 

8. 206, 



ἃ 31. 

8.38. 

Φ12 ΜΕΤΒΑ 

1 ἀϊροᾶϊα ἰδ ΐοα ἀϊπιαίτο ἔγοοι. ρυδθπιῖβθα, Ψ', 2 18 μιν 5 

εἵ {ἰροᾶϊα σοοῖ. οδίδ]. ργδοϑιηἶββα {γι ροᾶϊδο ἔγοοῖ. δοαΐί. Ψ', ὃ Ρᾶὰ- 

βἷ9 οὕὐἷλ Δηδογαϑὶ ρυδθιηΐββα οἰἄθῃ. θ᾽ μἀθ Πα ΘΒ. 6 ἰτοομαῖοο 

ογθβοῖξέ ἴπ Ἰορδοδάϊοαπι; ν. 4 ἀδεί. β᾽η10}. {110}. ἰγοοι. οαΐ.., ν. ὅ 

109. ἄδοί. κἰπιρὶ. ἀμ]. τοοῖι. αδοαΐ, οὶ θᾶϑὶ: οἵ δχ ἴ'ος ἴῃ ἱοηΐσαμ 

ν. Θ ἰοίναπι. ἰομ, ἃ ταΐῃω; ν. 1 οἵ 8 ἀϊπιείνοβ θεμίᾳαθ ν. 9 αβὶβ 

ΟΠ] ὉΠΔΟΙ. ΡΥδαμΐαβα ΟΠΟΓΙΔΙΩΟ), 4ἱ 6Χ ἰΟὨΐΪΟΙΒ αὐδδὶ ἰγϑηβᾶαοὶέ 

ἰὴ Ρμογθοιδΐθαι ν. 10. --- Τοίταμιοίοι. ἸομοαΒ ἴῃ βίγορια μδίϊίαν 

δ ΔΙ βίη, αἱροᾶϊα ἐγοοϊιαῖοθ ΡγῸ υἱ{ϊ πιὸ ἰοπῖοο βαρ δία (ον (416 

Ἰοηΐοὶ ΒΎΠΑΡα υἱίϊπα οοτιορία. [ἢ δη( βέγορ ΐοο βαμΐ Ραγὶ ᾿οηϊοῖ, 

δὶ βΒαπῆ θ8έ Ἰεοίϊο. Ψ΄. 1 εἴ 8 αἀϊπιείγοϑ ποὴ (εἰγαπιθίγ απὶ οχἰβί  π10, 

φαΐ ΠᾺ}1ἃ ἀρρᾶῖοΐ ταίΐο ) οαν ᾿αρομαϊ βίη. 

Ξίτορϑ 4. 

εἰ ἘΠ, αυνουν νυν στ ὦ 

οὐ. το, ον; Ὡ σΝ ΑΘ ΉΉΝ 

! ! “ 
9 στ ς ---τΞἪς δοὺς-Ἠ , 
στ κι ν  » τ λλ χύνω. -- 

! Ἁ 
.μΨἝ““πιᾳψ -τ πκκ --ν  -- σῷ 

5 , - ὐλη πο πον 

Ψ, 1 ἀϊροᾶϊα, ἰαη}}).; {γίμα, οὐεί, αἰροάϊα ἔγοοῖ, δέ ἐσ ροᾶϊα οδέ,, 

αὑυὸ ὕπ0 ΨνΘΙΒὰ ΟΠ 68. ΠῸΠΠΘΓΟΥ Ἂ) ἴμ ὈΓΪπχᾶ σαΐιϑαὰα Βίγορ]ιδα Ρατέθ 

ἘΧροβιίου πὶ Γδίϊομα5 Χμ ίαν ἀδοίγ]ϊοθ ὄχοθρίο. Ψ,, 2 (είγδηι, 

ἴδηι, Ψ, ὃ ἀϊροᾶϊΐα ἰδ. οαπὶ αΐπι,  ἔγοοῖι. οαί, Ψ, 4 ἀϊροᾶϊα ἰδ}. 

σαὶ ἸΟ0ρ᾽, ἃ, Ββ'π10}]. ἄσρ]. ἔτ. δὸ. Ψ, ὅ ἴἄθιῃ Ἰορδοβᾶϊοι, 

δίαβίπιΐ ἰοτ {11 ν, 901 --- 958 οἰΐᾶπὶ 68 δϑί ἸῈχ σοπηΠλΐ8, 

αυοᾶ ἴῃ πιρᾶΐϊα παἰγδαὰθ βίνορια σοί: αὐϊάδπιὶ ὨῸΠΊΟΥΪ,), ἀδοί οὶ οἕ 

ἰγοομαΐοῖ , ἴῃ ρυΐηα Ὀγανίαβ, ἢ βθοαπᾶδ ἸΟηρί 5. ΘΧΠ θΘηΐασ : 6846, 

αυοὰ ἰπ υγαᾳαθ δ] ον πη ίαν 11 ὨΠΙΟΥΪ. ἴθι ἴῃ ρυίπια, Ὀΐ5. ἴῃ 56- 

ουὐπμᾶα, Αἀ ἀδοίν]ϊ 05 πῃ ρεΐμηᾶ οἰΐϊδηι Ἰοσαορᾶϊοὶ, δᾶ {γοομδῖοοϑ 

Δ 1οἱ γοΐοσαμίαν, Ργδϑθηιϊδϑᾶ οϑί 1ΐο αἰίθυ παίίοηΐ πα ΤΟΥ πὶ 

ἴῃ ρΡυΐϊμηᾶ ΘΟ ροΒι(ΐο ἰγοομαϊ σου αηὶ, ααοίαηι ἢπὶ οἸααβαϊα αὐάτία, 

ἀοβσηϑίυν, ἴῃ Βοοιμᾶα ἀοοϊιπϊδοογαηῃι οὐ ΔηδρΘβί ΟΟΥ.,), ἀαΐθιι8.,. 

απ 1 οχ ἰδηθῖβ οἱ ἐγοομαΐοὶβ οοηβίοπε, ἃπαρδοβίϊοὶ νϑιῸ ἧϊ 

γΘΙΒΟΝ ἀδοίν 005 ΘΧ]  οδηΐ) ἱηνου ἐν αι 81 Βοαυθηί πὶ ΠῚ 6ΧῸ - 

γα δἰίεν παίϊ0, ΟΠ Ἰιοο : 

{{ῸὋΌ|κὀΡῚ ΦΥΤΟΙ; - ἀδδι, Τῇ, ΤΆϑ, “Ὁ ΡΠ, 1. Ξ ΘΙ τ. 

1) Ποῦ ΔΆ, Δα; -- Ὁ, Ὁ, αἸ ὙΙΥ, ὙΡΤΥΎΤ, Τὸ τ δ ς 



τς 
"ἢ 

ΕἸΝΌΜΕΆΙ, 919 

ΒίγοΡ ἢ, 1, 

“μι ΠὩὩ͵σ-Πὺ., “5 

“-“-τὐ σου. “- 

ἀόμον͵ " ὧν 
“τσ π“ΠἔἘΠνλ “ΧΩ - “ἡ 

ΝΣ ἡ οὐ νον ιν ἐμ ἀν γἱ»» 

ΡΥ ἈΟΥΨΛΈΎ ΜΝ 
ξ΄ -- 

αν ρνω ὃς ΥΒΈ ΟΣ 

δῆς Ἐς 
τάδ ταν δ αν 

10 ΣΙ ἐν νῆσος πότ γος ὩΣ 

ΡΜ ΘΩΡΆΡΕΕ ΘΗΝ 

Ψ.1 εἰ 2 ἀϊπι. ἱτοοῖν, οαί. Ψ, 8 ἰάδια δοαί., οαἱ δὰἀάϊία οἰδα- 
ΒῸΠ4 ἔγοοϊι.. αὰα ἱπδίρἷβ οδί ΡΥ ϑϑ  υαΐὶ ἤηΪβ, τος Ψ΄, 4 μεηίαμι. ἀδοί, ; 

ν, ὅ εἱ 6 τἰἄάδπι αυἱ ν. 1. -- ΡΜ. 17 Ρμοιδθογαίθδαβ; Ψ, 8. (γἱροάΐα 

ἴδηι. : Ψ΄. 9 {γῖπη, ἴδ}. -π' Ψ. 10 ΘΙνουμοῦβ οὕ, ἀΐη. ἱτγοοὶι" 

εαί. Ὑ΄. 11 ἰάφδηι ἀΐπη. ΨΙάθΒ ἀπὰπὶ οτάϊπειη ἀδοίν]οαπι ναὶ Ιορα- 

οϑἄϊουπι ἔοΣ Ἔχοθρίαπι ἃ Ὀϊπὶ8 γοο δ 18 γ68] δηλ υἱοἶβ, 

Βίτγορ! δ 2. 

Ι 
πὰς ν-ν 

ΣΝ Ὁ νι ς οὐδ το σω -«--. “ΚΑ ΔΩ κν 

Ὡ» τ ς ον 

Ὁ σ᾽, 

-.-» “͵ανῷ.) “ἰἧι, “ 

5.29, 

8.30. 



14 ΜΕΤᾺ ἃ 

ον σον ει, ἀν χὰ ὦ ὃ 

ἘΠ ΕΡ ἐπ Ὁ Ξ 

Ψ.1 ἀϊιηοίες ἀοοϊΐδοιβ: π᾿ ραΐπιο ἄοο]ιπιΐο Βίγορμἶοο ραπαϊί1- 

πιὰ δἰζοοίίοπα, αυ86 αϊοϊίατ, τὨγίϊπιξ ργοδποία, «υΐα νοι θηθπίοι 

οομοϊίαίαβΒ οβέ εἰὰβ αὖ Ἰοαυϊίαν δηΐηϊ8. Ὑ, 2 αϊπιθίει. δπαρδβδϑβί. 

δοδί. Μ΄. ὃ Ρδγοοιηΐδουβ ἤηθπηὶ ΡΥΪΠΊ86 ΡᾶΡΓ 15 ἀοείρπδη5, αἵ οἶδὰ- 

ΒῸ1Δ εἰγ. 1, - εἰπῆς ν. 4 εἰ ὅ {γἱπηοίγὶ ἀδοί, οαί, Γ᾽. 6 Ἰορδοβᾶ. 

ἄαοί. ἀυρίεχ ἄυρ]ϊοϊίον ἔγοο]. δαί, Ψ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ἀϊ- 

ΤηΘίγὶ τοῦ, οί. Ψ, 18 ἀυρίοχ {εθίναπιοίου ἀδοίν τοῦδ. Οπιπΐπο 

ἰάδμι φαΐ ν., 111 εἰ 124: ρμεΐπιο ρ6ᾶβ ρᾶγῖίον δίᾳια ἴπ 1115 ΒΡ0.- 

ἄϊαοο. Ηυμπο βοαυϊίαγ ν, 14 ἀΐηι. ἰγοοῖ..) άπ βίσορπαμι εἰδυδοὴβ 

ΡΥ} ΠΟΥ 86. ρμυϊπιᾶμ. ϑ'δ (18 ἀρρᾶγεΐ ἀυρ]οχ δἰίουηδίϊο ν, 4 -- 6: 

Ἵ --- 12 εἰ ν. 18: 14, 

8.31. ΠΤ πὶ οπίαΐξιί οι 65 8 (δβϑαπῦνα οἵ οἴοῦο ῥτγοϊδίδα ν, 996 --- 

1098 σεγίο βίγομ)ιδιαπι ΟΥ̓αἀΐηθ ἀἰβμοβίίδθα βιπί, ϑαρίδηι 5ίγοΡ]ιδ 6 

οὐ δηί βίγοριαθ οαπυπίαν 8ἃ Οαββδδηᾶνα; δ᾽ (ου παμίαν σαπὸ αὐαίίοΥ 

ῬΥΪΟΓθ 8. ὑἱηὶ {γπηοϑίτὶ ἰδ οἱ, 4108 ἀἰοὶϊξ οἰοΥὰ5. σὰπὶ {γ015 

Ροβίογ ον 8. ἔγ6 8 ΒίγοΟρ 86, 4185 οαηϊΐ ά6πι. Οπιπΐδ δᾶ ]ος 56}16-- 

πὰ αἰβροβίία θ6 5, ἧπ 400 θἷπᾶ αἀὐυᾶθαᾳιθ βρη δ18 δχεὶθυϊέ 

ῬΡοεία: 

σ. ΟΙι. σ. ΟἸ.. ΟΥ̓ Σ ΟῚΝ: σ. αἸι. 

Το Δα 1, Β; ΠῚ, Ο; ιν, Ὠ; 

ἴδιαι". 2 ἐγῖπι. ἱ. δ οὐ. 2ίγ, ὅθ. δὲ ἃ, 2ίγν 1» ἐν ἄο]ι. 2 {τ 

σ. Ο". σ. ΟἸ.. Ο. ΘΙ. 

ν- ΨΑ͂; ΥΓ;» ἼΒΣ ΨΙ, Ὁ ΔΗ 

'. οἱ οὐ. δίτ. εἱ ἄθβ. ἴ. εἵ {. ἄο]ιν. οὐ. ἷ. οἱ 401.. ἅ6}". δέ ἱ. 

υὲΟ ἰοῦ οταίϊο 6 {{ἰηιοίν ἷβ πὶ ΒίγΟρ] 05 ΨΘΙΒῚΒ ΟΙ 65οϊέ, {8 

Οαββαπᾶνδθ 6 ὑγαν ββπΐθ Βίγορ 5 πὶ Τηδίουοθ. Νιυποῦὶ βαπί πη -ὖὸὦ 

πἶδὶ ἰδ οῖ, ἰχοοϊιαϊοῖ, ογϑίϊοὶ δέ αυἱϊ οΥὐξαπίαι 6 σΟΠρΡΟΒ 8. ὈΓ6- 

νυ βδίπιὶθ δοῦαπι [ἋΟΥΠΪ85 ἀοομπιίαςοὶ, ΤιΙῸ8Β ἀἰβοου πα ηΐασ οὐΐαδνὶβ 

βίτορ!ιαθ Ραγί68, Νίγορ μαναὰ π Οδββδηνδο ἃ βδοιηᾶα ϑαθθα, δᾶ "εΣ- ν᾿ 

αι ἰὰ 68 οουιπιαμα, απο ἰθυίϊ8 νΘ 818 οδύ {υἹ Ππι οί θυ" Ἔν ΚΡ) ΕῚ 

Βορίϊμια ἰάθη αυδτγίυ5. οἵ φυϊηία8 ΘΧίγοπαἙ : ΡΥ πο ΟὈΐθηρ6- 

γαί [αἰ Ἰορὶ, υἷα ΟἸπΐπῸ ἱπ δ ΠῸΠ 6ϑΐί ΠΙΙΠΊΘΙΙΒ.), Βοα γα ΐ8 

δΧχοϊαιηδίϊο: ποηὰ6. ΟὉ υἱατη οδαδαηι βίο ρ να ἀἰοὶ ροίοβί, πἶδὶ αὐυοᾶ 

υἱα. οαδᾶθηι νοῦθ8 τοροίαμίαι « Οαϑδαμᾶνα, 4αϊθι5 {γι ηιοί Ὁ Β. Β08 
᾿ 



ΕἸΝΟΌΜΕΒΚΙ, 1 

υΐποβ Ἰορὶ ἐπι δἄὰὶέ ἐοστ8. ῬΟΙ ΟΠΊΠ65 Ὀτγδοίογοδ βίγο θ᾽ 89. σοΥίῸΒ 

αυΐϊάδπι ρΡογίϊηο ΠΠΘΥΌΤ ΤΙ ΡΙΟΡΎΘΒΒ115. (ἴσεο ΟΣ 1 τ ἰΐεο οἵ ἴσος: 

ἰοσο: 60), ἄθ αὐᾶ τῷ ἰμπ βίπραβ ἀϊσοάαπι, ΑἸῸΒ. οί ἀπ βίγορ!ια, 

Δ] 5. ἰῃὰ ᾿πθβοβίχορ 5. ΝΟπΙΘγοσΓ πὶ 80, θδ ἰθ0 ; 

1: [{ὲν 04] 

ὺ πα ΝΣ 

11: ω0. ἐ0.. “δ, Εἰ; 

ΙΝ: ἱιμο; - Τὸ, 1, εἴ; - ἐσοο.. 

Ψ: Πὸὶ -α ἴτν ἰἰἰν, ἧνο; τον ἐσ06. 

ΨΙ: ΠῚ - ὸ ἰἴ; - εἰν, 11. 

ΨΙΠΠΣ: ἰδ) οὶ; “πὶ ἐσέοις; τὸ ἢν Πν 

«4: ως 1ἰἰ τας ἐδσιο,) ἐθίο; --α τοί, ἴδ. 

Β: ιοιοιο; -ς συ- Ἐν στο; πὶ ἐσιο, 6. 

ΓΤ: ἐοις, ἰἰ; τα 160. 201; τα ἑο. 

Βίγτορμα 1, δ 232, 

᾿ 
τὴς Ϊ ; 

οὐ θν ἵν τ}... ἡ νε δν (ὦ 

Ῥοββεΐ ἰπ μἷ8 σδρευῦῖνΐ ΒΒ ΘΙ ΙΒ ᾿δηι ο5, ἀϊπιοίον οδί. ν, 1},, 

ἀϊροᾶϊα, οὐδ δαϊοοία οἴδυβυϊα {γοοιαῖοᾶ ν, 2, Θυὰὺπὶ νετὸ ἰπ 

εεουμπᾶα Βίγορα δευπδγίοί σα ρραγθαΐ σομρομ ηαϊ ταίΐο, δδηῃᾶεθπιὶ 

ξ 
ἣν: ᾿ 

μὲς φαοαὰθ Ἰοσὰπι μδῦεγα εχ  βί 10. 

ΞΙΓΟΡΙ 8 Ἂς 8.223. 

φπ ν 

! 

Ψν. 1 ἄυρΙοχ θαβὶβ οὰπὶ δηδογιβὶ ἀβυπᾶγίοίϊςα σοπιροβίία αὐ ἰπ 

᾿ΘΧοΪδπιδίϊοπο: ΠπΠΟ4π6 δηΐπι 0110 πηοῦο ργοθα }]6Ὲ οϑέ πος Ιοσοὺ 

ΠῚ ἸΞ.ΠῚ 6856 ἀδοίυ σοὺ ΠΌΠΙΕΤΟ, 4ὉΣ ἱπ ΟΠ θὰ5 8. ΒίγΟΡΠ ΚΝ 

πυβαυδᾶπι δρρδζεί. ϑ΄'πθ ΠΌΠΊΟΙΟ Εχοϊαπιδηία ἤδθς ρδυϊίευ δίᾳια 

68. 486 βαηῃί' ΒΓ, 1; ἀδϊπᾶθ ΨΟΙῸ., βἰιη Ἰδίᾳ βαπίαπίϊδα ρῥτγοῖε- 

τυϊίαγ), σογίὶ οἰϊδπὶ παπιουΐ Βυ}Π085 οοεῦοοπί εἴ δἄογηπαπέ. Ψ. 2. 

ἀϊηχοίοι οΥείϊ6.5., σὰ ΡΥ ΔΘΙΣΕΒᾺΒ ΘΒ; γ. ὃ {{ϊπ|. ἔδπιθε 

Ὰ 



ἢ 84, 

ἃ 35. 

8586. 

ὃ19 ΜΙΤΝΗΝΑ 

Βίτορ,ιιδ ὃ. ᾿ 

ΤῸ ΟΣ 
-ὰὺς.  “πΔ)λ π-πΠππτΠῸΣλπῳ 

͵ 
ἢ ακεςς ΤῊΝ 

--Ὡ ΖΝ ΝΆΛΑ Ν, -πν,) ὦ» 

ἘΡΝ Σ ὙΡ ΡτΈ τ  Γν 

Μ οΥβαΐ ρυΐπιο οχίγα παπιθι απ ΡΓδθπιἶβϑᾶ οϑέ οχοϊδιηδέϊο ἃ ἀ ἱπ 

Βί Ομ} α, φαδθ Π1}}}} μαθεΐ πῃ δηϊζβίγομ)α ααοᾶ 5101} τεβροπᾶθδδί, φαΐα 

ΠῸη Ραγιΐηοέ δᾶ ἰρβὰπι νϑιβπ). Ψ, 1 αϊιηείος ἀοομιηΐδοιβ: ν, 2 

αΐπ). ἰδ!}.; ν. 8 (ϊππηοίεν, Θασμ 6 ἄπο παμηουῖὶβ σοιηροβίία 

Βἰ6 ἀοομηιΐδουβ, ἰαπιθῖοο οἕ ογθίϊθο, βϑουπᾶδα βίγοριιδα ψϑύβϑιιβ 2 

ογθίϊοαπι ΟΡ 5. Ἔχ] θέ, ἰογ 1.6 ἰάθη νοιβὰ8Β παμιθγαχ ἰδπιΐοαπι. 

Νίτορία 4, 

ἐν 
ι ἢ ΚΣ ἢ ᾿ 

κῳ,  π-πΠιινππι. ΧΑ) ππ Ὰ 2 -- 

! 
ἀπὰς .--  .. 

ΑΝ α  Ν ας“) “ὦ 

ΜΝ] -- } που δο ἢ ; 
“Ἁν“ -νλ)έπιν», “πον, πΦΠῸ--᾿͵ φ- 

, --.-- 

5 ,} ΠΝ 
- -τπιτλ πππνν.), --ππ-ν 2 

ὩΣ ὦ 

Ψ. 1 ἀϊροᾶϊα ἴδηι. δέ πῃηοποιμδίευ. ἄρο πὶ 0115, --- Ψ, 2 ἃϊπι, 

ἰγοοὶι. ροϑβίοθυϊ οι πὶ ἄοο! ιν πππιθταπι (γοοϊιδίσαπι οΥθίΐοαπι ἸΟπρΊα 5 

ΘΧΡΟΠΘη8. ΨΨ, . {τἴπ|. ἴδηι. ΘΧΡΟΠΘΠΒ ρτΐοτοπι ἀοομΣ ράγίθηι 

ἰδυ ΐοᾶπι. ΜΝ. 4 ἴδηι) ἰγοομαΐοδα ἀϊροάϊαθ ΡΥ δ 55 8 ὑγαν 5 

Χο έ αἰταμπηααθ 11} πὶ ΠῸΠῚ ΘΥ1Π|. --ο Ψ, ὅ ᾿αθ 5 {γἸπιθίγο οἵ 6- 

(ἴ60 ρΥδθηλβδὰ5. οὐδ σα πὶ ΠΌΠΟΙ πὶ ἈΠ 0118 ΧΙ 6, αἱ ν, 1 ἰδῃ- 

Ὀϊσαπι. ΒΑΔΙΧ ᾳυδδὶ μυΐὰβ πυμμογὶ, ἰᾶπιθ 8 οὰπὶ αἰπιοίγο ογδίϊοο, 

οχϑίαί βίγ 2 νυν. 2. 

Βίτορ!ια ὅ. ΄ 

5 Ὡερα 



“»- 

ΕΤΝΟΜΕΆᾺΙ 1 

ΨΟ 1 (τἰροὰΐα ἰαηιυὶοα ἀοομιηΐο Ῥγδοηιΐββα, οἱ βίν, 4 ἀϊροῤία, 

ἵν, 2 ἐτἱροάϊα τοῦ, οὑπὶ δηδοιδὶ, ᾽ς. 8 {τἰη]. ἰδ}, Ψ 4 ἀϊ- 

Ροάΐα δι}. οὐ ἄρον, υἱ Κίγ, 4 ν, 1, Κ΄, ὅ ἰἄοιη αὐ δίν. 4 

ν. ὅ, Ψογβὺ ρῥείμὶ εἰ αὐἱη(ὶ ταίΐϊο δαύθην αᾶρ ἴῃ βίγὶ 4: ἴῃ ἢΠ0 

ἰαπι σαν, ἰπ πος ογοίϊοιβ ΡΥ δον αϊοί ἡ θγ8, Ὑ΄, 2 ἱπνονῦ ν. 2 

Βίγορ!ιδο 4: ν, 4 αὐυρεοΐ πυμθγαπι ν. 4 οἰυκάοηι. [[,6Χχ Ἰιυΐ 5. βίνο- 

Ρ᾽'δδ δᾶ εοβδέ, υἱ ν᾿ 1 εἴ 2 ργδουδϊοδι! ἱδπἷοὶ πυπιενΐ, ν, 4 εἰ ὅ 

ἀοοσμμιίδεὶ οὐ εγοίϊοὶ, πιδὰϊα9 ἰμίογοοαϊ {τοίου δι θίοαθ, οἱ ἴῃ 

ΟΠ 5 Βίχορ] 5, 

Νίτγορ᾽,Ιι.8 6. 

! 

1 το ἈΕῚ ταδος γδὶς τως ἐρρκονὶ ὠὐνδ δ ὰν ΜῈ 

Τυϊροᾶϊα βίιοραθ ὅ παῖς υἷἱβ8 Ροείία ν, 1. Ὁ ν, 1 ἱδηθΐσι8 

ὨΠΙΘΙΒ, ἰΐία γ. 2 ἀΟΟΒΙ Δ οὰ5 {ΓΟ ο  αΐοι5 1αΓ15 ΘΧΡΟΗ (1, ΔΕ ΠῚ 

ἀοοϊιπιῖο δᾶϊϊοϊδίατ ᾿δπινὰβ Θὰ πὶ αϊροᾶϊα (γοοπαῖοα. Ψ, 8 οἱ 4 {εἰ- 

ταδίγιὶ ἰδιθὶοὶ, Οείεγαπι 06 γΕΓΒὰ 2 δὰ [αβίϊ πὶ ρΡογνθηΐί ἴ5 

ἨΙΠΊΘΙΙΒ, αἱ ἃ ἰδιηθ ἷο0 ΘΧΟΥΒῚΒ ἰᾶηῦο γν6] ΠΟο] πιο ΡΥ ΟΡ 658518 

᾿ἐγοεβδοο Πηϊίυγ, α08]68 βυπί 5βίγ, 4 ν, 4 ὑγδν ββῖμ 18, Βίγ,  ν, 2 

ΟΡΡΔΌΙ]Ο ΔΠΙΡΙΙΟΥ. 

ΝίγορΙα 7. 

{ ! ΝἝ δ , 
νον  ς ἀπ τ σε σΊς στ τοι  ΞῚ »οω. 

αν 1 ἀϊπιοέο ἰδπαθίουϑ ἄοο πιο ΡΥΔΘΠΙΪ55.8,) ἐξ ε(γ., 38 ν. 1 

ἀοοπιὶαβ ἀοοιπαΐο, βίγ. 4 ν. 1 ἀϊροάίΐα ἀσο]ιπιῖο, βίγ. ὅδ νυ. 1 {γἰ- 
 Ροάϊα ἀοομπιῖο, βίτ. 6 ν, 1 τί ροάϊδ ἐγ ροάϊΐαςα. Ψ, 2 ἀϊροᾶϊα ἄοςοϊ-- 

τη ῥτϑαηιΐϑδα ὈΓΟνἰ 5 Ἔχ ΐθ ΘΒ εὐπᾶθπι ΠαπΊΘι μη]. Ψ, ὃ. (υϊπιείου 

δ 31. 

838. 



8.39, 

8.40. 

8185 ΜΕΤΒΑ 

ἄοονπι. Ὑ, 4 εἰ ὅ {νϊπιοίνΐ ἰᾶπιρ. μδΥΪῈ ἂς ρυϊουΐβ βίγορμδα ἄσο 

ΘΧίγ θη, 0600 ἰθγ(10 τηοί8 εβδί {γἰπηθίθυ ᾿δτη θ 6118.) αΐα 05. ἔάθηι 

ΠΟΤῚ ΘΘΠα8 ΘΧΙ θαυ αίαΓ ν. 1 εἵἱ 2. Αρρδγεί μῸ8 6586 ρ1Ὸ ἰηϊΐίϊον 
“ 

νεὺ ΠΙΘ απ ΠῸΠΊΘΓ ἢ ΡΥ ΠΟΙ 8 16η1,) ν. 4 εἴ ὅ οχί (μη. 

Μεβοβίνγ. 1. 

ΡΠ δ ΡΤ ΤΕ ν δ ἜΡΙΣ ον τ ΟΉΎΨΤΕΣ 

ἘΣ “-; 
.)πλ4ή- τὺ, -ῷὦ'ὁ ---τὁὸ 

! } ! 
ον Ὁ) «--ἰ-.--.-ὕ.. 

- ΧΆ 2 πΠΔ πὶ Ν᾿ 2 

! 
ἀκ Υἱὸς ! 

Μ. 1 οἱ 2 {τγιπιθίνὶ ἱδηιο οὶ, ααϊρθὰβ δηΐθα ΒΟ0]Ὰ5 515 οΥδΐ οἷος 

Τὰ8. πὰπο δ [ογίϊουαβ ΓΠΥ ΠῚ Π|08 ἰποθηϑι8. 6, ὃ εἵ 4 ἀϊηιείεὶ 

ἀοοΙιπιΐδοῖὶ, πιραΐαπι Ἔχ αἰ θΘηΐ 65 ῬΎΙΠΟΙΡ 8] 6 πὶ ΠΌΠΙΘΙ τη, Ψ, ὅ 406]:- 

τΤαΐϊὰ5 Οὐπὶ αϊροῦϊα ἔγοομ. Ψ. 6 ἀϊροᾶϊα 1ᾶπ}. ογθίϊοο ρυδθηι 5858, 

Θαοταπι 1116 Ροβίθυιοσθπι . [ἰἷἰσ Ρρυΐούθηι ἀοο]μλ ΠΌΠΟΙ ἢ, 6Χ- 

ΡΙΙοδΐς 

1 

ὅ 

ΟὟΠῚὶ ἡ.  ΠΙΟΠΟΠΊ. 

οὐπὶ᾿ ΟἸαιβαϊα ἔγοοἶι., ααἱ ΡΥΪΠ οἰ ρα Θπὶ παπιου πὶ ἱηνογίι; {γ Ομ δ αι 

οηΐηὶ οδέ ἱπνϑιβαβ ἰθπθ 8 οἵ ογοίϊοϊα δάϊθοίαβ, ἀαὰπὶ ρυδοιὶ( δι 

δη8.), εἴ ν. 8 {(γἰπιθίοι. οὐ, οαΐ ρΓΔΘΠλΒΒᾺ8. ἐδηαθ 8.) Ρχὶποῖς- 

ΡδΙοΣ πυπιογαπι ἰαδίο οτάΐης Ἰοηρίυβ ΘΧΡ] σδη8. 

ΜΙοροβίν. 2. 

’ ᾿ : 
πὴ ἢ χ"“΄ς-ς , . ἱ 

Κ ΝΑ) “Ἀν “ΩΑΆ ΡΝ 2)ιπὴν.2 Γ" Ι" ζ } 

! 
χ᾿-. Π δρῦς Χ 
λυ οιςκς, ὦ» Φ-Ξ8 τ  ὑἱ 

} 
ρον ς ! 
Δ πῶ «Ὁ --Ὡς-,͵, “Ὁ -“ 2 -« 

! , 
πᾷς, ΝΟΣ ᾿ 

τς ΣΦΕ τρωϊ ρα μὲν ἀ ΕΣ δ Θετ νὸν 

Ἐσβροπᾶοπίέ βρὲ ν. 1 ἐὐϊπιοίου ἀοοῖπ), δἔ ν. 4 ἀϊπιοίοσ ἄσοινηι, ἧι 

ἄσοϊιπι. Μαεᾶϊὶ ἱπίογοοαπί ν. 2 ἄϊπι. οτοί 



ΓΤ ΝΌΜἜΕΕΚΑΙ 819 

Μεβομίν. 8. 

! ! ! 
εἰ πὰς αἦῶνς δος Δ 

“κα νμιῳω. “ΦΚΟΩΝΑΑ,) ““ὺ ὦ» 

--- δ» 

3 , Π ΝΣ ὉΣΡΟΝ, ἡἢ 

“ῳμ-«-τιν αν» -οἱλπ, “πο πὰ πλῷ οὉ 

γα ἢ , ΠΝ 
ἈΥΣΣ ὸς κυα« ως λω ῳ -" 

ππορτ ρ ν.- 

Ἠοβροπᾶθης βἰθὶ ν᾿. 1 ἄϊΐπν, ἄοοϊιπι. οἵ ν. ὅ᾽ ΒἸΟΠΟΠΙ, ὅ06}} 1, 

Ιπίονεορᾶϊί ν. 2 ἀμ, ἰδ». ρυδοΙ θη Ἔχρ! οδέϊοπΐ ΟΠ ΡΊΟΤΙ ἰδηινθῖεῖ 

πυπιθιῖὶ; ν, 8 αἱροᾶϊα ἰδηιθυΐοα,, οὐ 68), ἀοοΒη 5; εἰ ν. 4 ἄοο!- 

Ταΐϊὰβ οἵ ἐγ ροῦϊα ἴδπ, [ἀρὰ] ΠΌΠΙΘΓΙΒ ν. 8. ΡῬυϊοιὶ, ν, 4 ρο- 

Βίεγίογὶ Ἰοοὺ δνοϊνίΐζυσ, -τ 5' υπἱνοῦβᾶπιὶ σΟηϑρίοῖθ πε βίο] - 

Τὰμι Υδίϊο δ}. ΟΟΥ̓ΠΟΒ ἱπ ΡΥΪΟ πιθϊοβ ριΟΡρΟΩἑ ἀοο]ιηιΐ08., ἱπ 

 Βθεοιμπᾶο ογείϊοογαηι., ἰπ ἐογίο δηλ}! ΘΟ πὶ ἜΧΡ] σα [Οἢ 6 Ώ,. 

Μεᾶΐαθ ἰῃίοσ ἰδη θυ ΐοο ἀϊνουθ } {(γἰπηοίγο8 ἱπίεγοοδαπέ ἅἄαδ6 

οἰοτὶ Ἰδπιθπηέδίΐοι 68 ν. 1329 --- 1338 εἰ 1348 --- 1852 Βίτομ]ὰα 

εἰ δῃίϊβίγορ!δ Ἔχ ἰἱίας, ααυᾶδθ6 πΠοαᾷθ δὲ 5οαυθηβ δβίδβὶ ΠΠῸᾺΠὶ Ψγν,, 

1810 5α44ᾳ. τεΐθιστὶ ροβϑαπί, ααἷἰα Ὠΐπι}8 αἰ εν πὲ Παπιογῖ., πραὰδ δᾶ 

65 Ἰδῃγεπίαί οπ685, 4085 πιοᾶο ἀαξου ΡΒ' 118, ἔσθπιὶ ααΐᾶὰ ΙΟΠΡῚῸᾺΒ 

Ἀ αἰβίαπέ, ίὰπλ ααΐα πὰ}1α ἰπ 115 Οὐδευναία σοῃβρίοϊία ΠΕ ΘΓ ΟΓ ἢ 

; 

οἷ 

ἢ 

ἃ 
Υ᾿ 

.] 

.- 

16χ. αὐδπὶ ἴῃ 1115 ἀεπιοηβίγαν: πὰ8. δίεαϊα δηθη δϑί ὨυΠΊΘΓΟΓῸΠΙ 

Ταίϊο., ε05 4 ρῥγδεοοᾶυπέ δ 6085 4 βεαυαμία Γαβρίοίθιβ: βυηξ 

Ο Θηΐπι ἀοομηηΐϊδοὶ, ἰᾷὰ ᾳαοᾶ οὑπὶ 118 σομοϊηϊΐ, δχϑαηΐ νο]Ὸ ΡΊιεγῈ- 

ογδΐίεο. ααΐ β᾽π}}}}8 εϑέ πΕΠΙΘΙΌΤ πὶ δΒααυ θη. ΟΟΠΙρΡΟΒΙ ΓΙ ΟὨ1Β 

Ταίϊο 5 Ρ οἰ ββί πα: απδίξαοῦ ἀοοϊιπιδοὶ ἀἰιποδίγὶ, ἀυογυπιὶ Βασι πῦρ 

ῬΥΔΟΙΙΪΒΒΙΒ ΟΥϑίϊουΒ ΡΥΔΟΡΓΔΠΒ αἰι8δὶ αὐϊηίυ πὶ ψγογκα Ρ]6- 

᾿ Τεογδίθαπι;: οὐδ ΡΥΔΕΙαδΙΕ Βδβὶβ υ ογείΐου8 ἀοομηΐδοο, ϑο]ιθπιᾶ 

ὮΣ ΠῸΌΠΙΘΓΟΓΙΤΈΠΙ: 

ς ͵ ἀοἢ ἀο1ι. οὔσῃ ἄο]ι, ἄσῃῃ ἀοι, ἄς ἄο]1, .1 ἃ. 

᾿ς ϑοθιθπδ τηείγουπι δίγοριδο: ΓΌΝ 

! δ“  ᾿- ! ! 
σι). ἘΣ πὰ εἶα 

“.,ιΑΚΝΑΆ 2 “Ν᾿: ΚΝ Δ 

ὝΥΝῚ ! ! ! 
, «-Ὡ᾽͵ γκχσψ-ος- παρὸ ςπ» 
-ν τ «αισ -πω “ισνκ  αλῦνν.-- 

ὃ ἢ Ι 
ἘΠ Σὺ ἔστε, 

ἤὼὴ ὡ ῴών χοὸς γον 0. 

841. 

8.42. 



ὃ 43. 

844. 

920 ΜΕΤΒΑ 

,ὔ ! 

Δ κλνο ναι ὦ «- δι τα 

Ξ ; 
-,ὐ στιν, - -- . 

Θυδτγέίαπι Ββίδβὶ, πὶ ἃ πὶ 6 αὐυΐπαδ Βίγορ} β οἵ δη( βέγο "118. σοπὶ- 

Ροβίίυπι 6ϑέ, αυΐυθὺβ ᾿ἰπβουία ἄθοθπι βυβίοπιαία ἀπαρδοϑίϊοα, 4ΦαΟΤ 

αυδίί!ον ἃ οἰθτοὸ,), 86Χ, ἃ ΟἸγίδοπιπμοβίνα ἀϊουπίαγ. [1416 4ΌΌ1 

σἸΟτὰ5. ἔὰσπιὶ ἀπαρδοδίϊοβ ἔα πὶ ̓ γγῖοἶβΒ Βίγορ] 8. Ἰοαπδίυ,), δίᾳυθ βᾶι δ 

οἰὰβ δηδρδρϑίϊοα ἱπίουιοσο Ἰαρθ αἰ ἴεγαπί ἃ βυϑίθπια 8 ΟἸγίμθ πη "6- 

βίταθ, βίγοριδαταπι εὐ βυβίθπιδίτη ΟἸΟΥῚ ΘΗ ΘΓ αΊ1 0 ἢ 6 πὶ ΒΘΟΘΥΠΘΙ- 

ἄδαπι ρΡυίΐίανὶ ἃὺ 1115 ἃ](6 18 βυβίθπιαί δ, 4186 ἀϊοῖί ΟἸγ Δ ομπ οβέ Γᾶ. 

Αὐαβοϊοβαπι Βοῦαπι οπιπί πὶ ἀθβουϊ ρίϊ ΟΠ 6 πὶ... αὰδπὶ ᾿ηδίϊ( υἱέ ρμυδία, 

ΟΟΙΏ65 6Χ ἰ'ος βο!εδπιδίθ., σαοὰ ῥυὶπιὰβ ἀδπιοηβίγαν!  Η ΘΥ ἃ ἢ ΠῚ] 8 

(ΕἸΙεπι. ἀοοίτ, τηθίγ. Ρ. 181): 

ΟΙνοῖ ,ος ΟἹ Ὅς ΟἿΣ Ὁ... 1 0]. -ΟἹεοο το . ΟἹ. .. ΟἸυξο ΟΝ 

1.11,1π|:1,1’,1΄ πεῖν, ν, νι, 2 ανν, νι, 3’, πον, 11.4.11’ 3,011, 3. 

8Π. 8. 81: δὴ: δε" Ὰ ΠῚ ἼΒΠῚ Ὁ ΠΘ ὩΣ 8, 8. 

1π 1118 Θμουΐοα [1,δ(118., δηδρδοβίϊεα ΟἹ γ Δ θ πη βία νου 80} 85 

515}115 ἀδείρῃαία βαπί. Οογἶ8. {γ᾽} 6 πὶ ΟΥ̓Δ 6 1.) ΘΟΥαΠ 416. 41 6η}- 

νἷβ Ὀἱραγί{ἀπ᾿. Ρεΐπιιβ οὐὧἄο δαᾶδπι ταί ὅπθ οοπιραγδίιβ, απᾶ ἴον- 

(ἴὰ5: ΡυΪπὰ8Β ΟΥ̓ἂΟ Βίγορίιαβ ΓἔῚ οἱ ΠΠ Ἔχ] αὐ ρΡοβί 1, {ον 5 Θαϑθ 

δηξβίγορ 5 ροβί βίγ, Ψ1Π: ρΥἹηλ 8. Δη(ΙΒίγορ πὶ Ε ᾿πο] ἀξ, βγυβίθ- 

τηαίε οἱ διυ(βγυβίεαπιαία 1, (εγίϊα5 δηϊ( βίγοριιαμι ΨΠ βυβίθιηδίε οἵ 

δη ἰβυβίεπιαία 8. ΜοάϊαΒ οὐἂο Ρῥυϊπλπὶ {γ68 Βίγορ]α 8 δέ ἀπ 50- 

βίθπιδ, ἀοἰπᾶθ {Γ685 διίἰβίγορ 8 οἵ δη(ἰβυβίεπια Ἂχ θεοί, Π6 ΠΕΠΊΘΙ 5 

δος δηϊπιαάνογίαπι. Απαρδοϑβϑίϊοδ βυϑίομηδία 68, αυδὯ86 ρΥοΐοτγί 

οἸοτα5,), αυοταπι Βίγορ]ια οἵ δ ἰβίνορ να 11 εχ! θαπίαν ἴῃ ρῥυΐου 6 

Ρᾶτία ρυῖϊπιΐ δ (θγάϊ οὐαί ηἶθ., ἱπο]υβ86 μᾶθο Βίγορ 8. 1 δέ 1Π|, 1118 

βίνορ!α ΨΙ οἔ δηίἰβίσγορ]ια 1112) βίγορμα εἴ δηψβίσορια Ν' ἴῃ πιϑῦϊο 

οταϊπα, 114 ἱποῖαβα βίγορ]! 8 ΓΝ εὐ ΨΙ, ἰιᾶθο ἰἰδάθιη. δηζβίγορμἶβ:. 

μᾶθο,) ἱπησδπι, διδραρβίϊοα οἰιοτὶ δοουγαίθ Β:01 γΟΒΡΟΠαΐΩ56. ρτονᾶ-ο 

16 δβί: πίον αυϊάεηι ρᾶϊ8 βϑυβίθμπιαί β 11, 864 βίγορ!δ οἵ δηί:- 

βίγονμα Ψ' ᾿ἰβάθιη δἄθεο νϑὺ 8 βιηξ οχριύθθϑα. 1ὰ εἰΐδηι, οδα ὑνδι- 

ἄυπι ε8ΐ, 4ιδπινὶβ πᾶν πὶ ΒίΓ ΟΡ δ ἃ πὶ δᾶ ἃ ΘΒίϊ σα. 1 ἢ ΘΟΠΙΡῸ 

δδξο 6 ἄυοριιβ βυβίθπιαί 8, Βυρ]ϊοὶ ιδο ταιίοπθ ἂν μιΐ8 ΒίγοΟρΡ 

παρ δοϑί1οῖ8. ἀΠοσα ! ἀπδρδοβίϊοα ΟἸ γίαθ μη μοδίναθ. Νϑασθ Θηΐ ἴῃ 

ἄιχο βγβίοιπδία βυμί αἰνίβα, 868 ἀπὸ δοάδιμ δ ἀαδθν δ οἷα ΟΥΔΙΪΟ, 

(αἴ δα αὐυᾶθ ἱποϊυάαμπί δι βίγορμ]ᾶπι 1.) Βγδί. οἵ δηί.8.. 1... ἔὰτὰ Θἂ6 
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αὐδθ βοαυηίυ δβίγ, εἰ δηϊζβίγτ, ΨὙ].. βυϑί. οὐ απίΐθ, 2, ἔυπιὶ 680 

αυδ6 ἱποϊυάανί δη(ἰβίγορ δὴ ΨΙ1, Βυβί, οἱ δηζβυβί, 8, ἀεδουνγίξ: 

ἀθαι6 ἔδπι δορί... αὐδπὶ ἰπ βέγορἰοὶβ, 8.0] τοϑροπᾶθηέ βυβίοθιηδ. 

ίυπιὶ οΥγἀΐηοθ, Ῥιυΐηᾶ αὐἱάδηι Ομ ΐηο σφοποϊΐ πη, δεὰ ἴῃ βθοιηὰὶϑ 

ἄσοθυϑ νογβὶ 08 ΟΠ σ᾽ 5. 48 ΠΊ δγβίεπιἃ οϑί δηζἰ νυ βίθπιδ, ἱπ (ογί 5 

ἰάδιι Ἰοπρὶαβ ὉΠῸ Ψψ ΘΒ. ἀσὰνυϑαὸ ἀϊ ροᾶ!θ, αυδθ 6 βυβίθπι δαί 'β Π0Π0- 

πιθίσ 5 ἀϊπιοίγοβ οἴβοίαπί, Νϑαυθ ἈΠ} 6βί σαυδα, οὐγ ἐπὶ εἷ8.ΟἹγία6- 

τὴ οδίγδο δι βίθηδίβ ΔΟσΌΓ ΙΓ ΘΠ ΓΟΒΡΟΠ ΒΟ 6 ἢ ΓΘ] υ Γδπλι5. ΠὨἰχὶ ἄ6 

μᾶς τῷ ἱπ ποίὶβ οὐ εἰοὶβ δὰ ν, 1417, --- ΤΟΥΤῚ ΟΔΓ ἃ πὶ ΒίΓοΟρἢ Γαι πὰ» 

τοῦ βυπέ Ἰορδοοράϊεϊ δὲ ἰγοομαϊοὶ ; δίᾳφαθ ἰπ απ ΐνοιβα δου πδίϊ 6 66 Γ- 

πἰίων Ιοχ δὰ, φυοᾶ ρτίμᾶ βίγορμδ αἰταπιη δ Θχ}θ δέ, ἰία υἱ 'π βίηρα 9 

του βίθ 5 Δίου θη σ ΠΌΠΙΘγὶ, ἰογ ἃ Ιορδοράϊσαπι ὕγονὶ ἐσοομαῖοο νοῦϑὰ 

δἀδ᾽ίο, αὐυᾶτία υΐγαπια6, 564 ρΡγὶπιαπι: Ἰορ δορᾶϊΐς πὶ ΡΟ Ρ]ΌΓ6Β γ6 15 

κὰπ σομ πα πὶ,) ἀεϊπᾶς ἱδπιθίσατα οδᾶθπὶ σαίΐοπα οχρϊοϊίαπι; βοχίᾶ 

ΒΟΙυπὶ Ἰορδοαᾶϊ ει πὶ, βαρύ πιὰ ΒΟ τα ἰδ δἰ σαπὶ ἔγο Οἰ σ ἢ]. 

ΒΟ πα ΠῸΠΙΘΙΓΟΓΌΠΙ : 

1: ΕΙΡΙ, Ὁ; --  ,, τ; --ς σσος ἘΤ' 

1Πῷ(8π.}: δᾶ, 88, δα; --- 8, 88, 88, 88, 8, ἃϊχῥ 

1: Ὠΐ, Ρῃ, «Τὶ 

'νε Ὦ, ΠΡ ΙΡΙ; το Εἰ}, ἰἰε; - ἐ}]. 

Νν (8..}: δᾶ, ἃ, δα; --- δᾶ, 88, 8α. 

πε." ; 

ΨΕΙ: 1{,1;" “πῇ Τὶ 11’, τὺ εἰΐν αν Το 
ισν- τ“ 

ίγσρῆα 1. 

{ , Ἐν δι υἱ ͵ -ᾺΧ λων κ οι ς , Ξ ΚΖ ΧΑ -« -Ὁ 

ΕῚ φὐ ξα μἽ. “9 . «- 
] 

8 κος ονασι λιν 5 μὰ ὡ καὶ ἐὰν 

! 
τ π: 

.ΔΛΑ  -- σ - ς, “ -- ἡ 

τ ἐπξος 

ῇ ΞΡ ΚΣ ΙΝ ᾳῳ ““Χ,. .-Κ “- 

ΨΟ 1 νἱ Ιορασοᾶ, ἄδοΐί. 5'πιρῖ. ἄσρ]. ἰγοςΐ, εδέ, εὰὐῤ αἀδίέξασ 

δὐδθογαΐίθυβ. Ψ. 2 ἄϊροᾶϊα ἴδπιΡ. εἰ {τἱροάϊα ἔτος, Ψ,, 8 Ἰορδοεᾶ, 

ἀδοί. ἄυρ!. ἃυ;»]. ἔγοςδ. δοαΐ, Ψ. 4 ἄϊπι. ἔγοςῖ. δοδί. Ψ, δ ἐγίτα. 

εὐείϊοιβ. Ψ. 6 ογοίϊουβ εἰ ἄΐπι. ἔγοοῖ, οδί, ---- ϑ'δΐἷϑ ἀρροτεῖ, 

ος αυυτη ἱπειπέθ Βίγορ!ϑ πιδρὶβ Ἔχρ]οεέυν Ἰορδοθάϊΐουϑ πυπΊΘΧε 5. γεχ- 

ἢ ΑΘΒοῦγ}, Τιδο, ΨνῸ]. Ε. Ρ, 4, »» ᾿ 

ἘΡΕ  Π ὙΛΟ ΤΟ ΤΙΝ 

54ὖ, 

846 
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δὺ5 ἥπδιηι ῬΥϑου ἾΘΣ 6 ἐγοο δἰ οαπι οΥθί σα π|. [{(6 βἴ τα Π πᾶ δδέ υἷα 

Βίγσορ δα δἄουπδέϊο βίγοριιδε αυδιίϑθ, 6εο ἔδπιθη αἰ ἤευθβ, αποᾶ ἱπ 

δας Ἰορδοϑθᾶϊουβ ἐμ μπιὰ8 ἐπ ἤπθ ἄθπαο δρρᾶγοΐ, β᾽ πο ΟΣ απὶ ΨΕΓῸ 

του ηι δ᾽ (ΘΕ δίϊο ᾿σσὰπι ποθὴ Βδρδοί. 

841, δίγορμα .: 

Θολιτδ: τῶς ἀσυοο. δες οτος, ἀϊην, 

ἀν ΜᾺ 
Νν δννυ, αὐρου  ῶΣ ἀκ 2.“ 5 ὥλὶ δὲς 1 πη]. 

ἈΞ, 

.-- ὶ ἀὶ “ἶἼἤῳᾳῳᾳῳ κι ς- ΤΟ. «(ὦ ὑπὸ ἄϊ π. σδΐ, 

: ὔ 
ΑΘ ΟΘΟΡΌΝ ἜΝ ΤῊΣ ἘΣΟΠΟ ἢ. 

᾿ 

“..ΑΙΝ. “πνλοσνκ καὶ -- οἱ 1η1}. 

με 
-“-ἢ μἐδ .-- -- “-»κϑλ ».2 ὡἱ ἀ πὶ. 

ον ἐλ κὸ ΤΑΟΠΟΙΣ. 

ἌΡΕΙ ΤΥ ΡΤ ΤῊ Ζ: βθξ ἄϊι. οδίς 

ῬγὰΒ βγβίεπια ν, 1 --- ὃ. Ῥοβίοτϊυϑ ν. 4 --- 9, 

8.48. Βίγοριδα 83. 

δώ ὐι ληο νον ΠῈΣ 

ἘΠ ---νκ,- «Ὁ 

με-., 

ν. 1 Ιορδοεᾶ, ἄδοΐ, ἐγὶρ]. ἄυρ!]. γόον, «οί, ὙΨ, 2 ῬΒογδογα- 

ίευΒ. Ψ΄ ἃ {εἰροάΐα ἰγοοϊαῖοα, οαἱϊ ρΥδθιὖβ88 8818. ΟὙΠὶ δηδοΓ θῖν, 

8.49. ϑίγορ μα 4. 

ι ΘΑ ἘΣΟΦΝ 

ΝΣ 

Η] Ι Ξ ! Ν 

ἀν σδ:,..,.ὗ ΚΘΒῈΚ,, ᾿ 

Ψ. 1 ἀδοί}}. {τἰηι, οαΐ, Ψ, 2 Ιομ. ἀδοί, ἀρ], ἀπ}, {γτοοἷν, δοδί, 
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ν, 3 Ἰορ. ἀποΐ, β᾽ πὴ}. ἀσρ]. γόον, 'δοδέ, ο, δηδουβὶ δέ ῬμΟΓ ον ᾶ- 

δ. --- Πεοίμπάθ ν. 4 (οίταπι, ἴδ". Ψ, δ᾽ ἐγίπη, ἰδ». οδέ, Ψ, 6 

ἐδηιθ 8 εἴ Ἰοσαοθὰ. ἀδοΐ, β' πρὶ]. ἄασρ!ὶ, γος, δοδέ, 

δίτορι ἃ ὅ. 8 ὅ0. 

εἰρνδ; ἐτμέοῖ ὠς συ διών ὦ ἀϊπι, 

“-- 
2 “ὦ ΙΏ0Π, 

εὐ νκυο!.... ».ὅ -- ἀΐπι. σδέ, 

.-- Ἢ: λψῷ -πΚΧ κοὐκ) αὖν ἄϊ πὶ. 

Ἰργτριο,νν ἐὰν ἡ υμος ἄϊπι. οδί, 

Νέγορια 6. 8 6]. 

χτ χ ! 

πὶ  Σ ἊΝ 

ἄς ἀλόκιι ο πἰν 2 “ο- 

Ψ..1 ἄυρΙεχ ναβῖβ, ρυῖίου οὰπὶ δπδογαβὶ, ῬγαδπΊἶβϑα Ἰοσδοοᾶϊεο 

ἄἀδοί. 5 π|ρ]. ἄσρ!. {τος}. οαί, Ψ, 2 Ιορ. δπδρδεδϑβϑίϊουβ 5 π|ρ}]. ἀπ ρ]1- 

εἰίου ἱδιηθὶς. δοαί. Ψ. 8. Ιορ. ἄδοί, ἄμυρ]. ἄυμ). τος. δοδέ, 

Ξίγορ ἃ 7. ὃ 52. 

! 
-ι κὰκ) σ-“πΧᾺ.2 “ὦ “- 

φᾶρος μῆνος Ἀν ο θυ ΤΣ 

Ψ.1, 3 εἰ ὅ ἀϊροάϊα ἴφπη}. εἰ {γἱροῦ, ἔγοοῖ. γ΄. 2 Ἰοσ. ἀπε, 

Βἶπιρ!. ἄσρ]. γος. δοδί. 4πδδὶ πιθηιοΥ ἰδ πὶ Νὰ} 18 ΠΌΠΟΙ ΒΟΡΨ8Η8 

ΜῈ ὨΙΟΓῸΒ {γοςσιιαῖοοα. .. 4 ἀαϊροῦξα ἰδπι|}}. εὐ ἀϊπι.᾿ τοῦ. νν, 

6 {τῖπι. ἴαπι». ΨΥ, 1 ναβὶβ 6, ἈπδοΙν ΡΥδϑιη 588 {εἰροᾶϊαθ ίγοοὶ, --- 

Βαίβ δρρᾶγεί {γἰραν 8 ἀϊθροβεο : ΥῊΙ εἰ 2 εἶ. γν. 3 ᾿ ΝΡ 

ΠῸΠΙΘΓῚΞ ῬΓΙΠΟΙρΡΑΙ ΙΒ, ν, 6 εἰ 1 ἢη18 αἰ πῊ 8. ΠΌΠΙΘΥ 8. ΘΧμὶ ἱ ἔα, 

- αυοἱ Ηεμεῖσαβ Πα, ΑἸ ΘΠ 8, Υὐρ εἰθραιίϊβ. ἰυά᾽εἶϊ, οἰ ἑοῖο δ ᾧ 52. 

"ὦ Ὡς 
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ᾧ δῦ, 
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ὁδηδβεοέ δηίἰβίγορ᾽ιαπι ὅ οἕ 6, υἱ εδἄσπι βὲξ πιοᾶϊὶ ογὰϊηΐβ ἀεβοσίρίϊο, 

ᾳὰδς ρμεϊπιὶ δο {θυ 

1, 11, 110 ΤῸ αν ας Τγῳ ν, ὙἹ, 2, 1ν,, 2; ΝῊ, ΗΙ, 1], 3, ὙΠ, 8. 

ἰὰ δουίς δχοορίίδίαπι αὐΐδααα ἔαίευλίαγ : ΡΙδοθέ ἰδπιθη ρβα πηθαϊϊ 

οτᾶϊηϊβ ἀϊνεγβα σαίΐο: παι Οἠιμΐπο ἰοσὰπι ΒάΌΘΥα ρΡοίαΐδθα οχὶ- 

βέϊπιο ἱἢπὰπὶ Ἰαβαπι οορί(αιοηΐ5.) 4αἱ ἱπεβέ πὶ ἀνελεύϑερον ϑάνατον" 

ν. 1438. εἶβὶ ῥσοχίιηθ δηΐθοαδβϑίββεέ ν, 148ὅ. 

Θυυπι δάϊς ἀἰ κουπὶ ἀθ Βορῖθ 5. 5.ὙὈΡ]1 ΔΥῸ, νι ἀθηΐα Ρᾶσοᾶ 

δὔδοπᾶα 46 Ἰθρί θὰ ν ΓΒ. απ. Τιυϊπηοίγαπι ἰδηι υ σὰπὶ αἰ ν ΘΥ 10 6886 

δρίἰββίθια πὶ οαΐνὶ5 ποίαπι εβί: ρϑρϑυοὶ νεὸ Βαϊ τοὶ γί! ΟΠ 6: 

γεᾶάεγε ρμοίεναμί. Αἵ ποη νἱἀείυν εἰ Ιοοὰ8. ἑάομποιβ φαδαβίξοηῖθιβ 

ἰδπιὶ ἀπίνουβίβ᾽ 14 πιοάο ἀΐσαιη, μον ἔθο δ πη νἱᾶουῖ τδίϊοπεμι, 48 

Ἰιὶς νϑιβὰβ σομιροβίίαβ δϑέ, αυἱᾶἃ εξ εχ μϑᾶιθὰβ εὖ εχ ἐπηρδυῖθ8 

Ραγίϊουβ σομπϑίαί, ἰπιραγῖὶθ πυπηογὶ πη Ὁ ϑέεπι ἱὰμρθ πη. οὰπὶ 5.ᾶ- 

γιείιαίε ὨυτΘΥΣ ΡᾶΥ5: οἵ αυϊ8. πὲ Ρ]ογαπιαθ αἰΐαπι ἰπ ΒοΧδμπιθίγο 

Βεγοΐοο, τιρᾶΐα εἰὰβ ἀϊροάΐαᾳ νἱ βϑυμπιπᾶ ογπμδίθδ δβί, ας οἵ ρυϊμᾶ οἱ 

ὨΠΪ πα Ροπάδδηέ 80 Ἰιδο : ἰΐα υὐ ΟΠΠ6Β {65 αϊροᾶϊαδθ δᾷ δαμῃᾶθηι 

Ἐθοθη σΟπιροΒίίαθ βἰηΐ, δᾶ αὐυδὴὶ βίμρα]δα ἔγεβ τογᾶθ, 6 αυΐθὰ8 

ςοιϑίαί ἰδαθυϑ, [ΙΔΠΡὲ1 παίατα εβέ εα, αἵ ογδβοδί πιοίΐο ἃ Ἰθμὶ ἰπ 

ἑογίϊογομι οἱ ἰῃ δᾶ ὁθηβίβίαέ; 1ἃ αυοᾶ ἔχπι ἔπ ΒΠΠ ΡΣ ]ΑΓὶ ρθᾶε, ία πὶ 

ἴῃ μος νϑῦβιι ἃρρᾶιαί, πιο]ῖϊὰβ 'ἱπ νϑῦβὰ., 4αοηΐδηι ΔΙ Ρ]ΟΓΟ 8 εἴ 

ἦρβδε δᾶ [ϑραπὶ δϑαιδυ ϑεϊβ σοι ροβέδθ βυπέ εἰβ ρᾶγίεβ, Ἂοπί!- 

ῃρηΐεβ εδοᾶθῃῃ ἴῃ ἰρϑὰ πᾶς δϑαυδὈὶ] δίς οΥοβοθη 8 πὰ οὶ Γδί! ΟΙ 6 ἢ 

ἴῃ ἀποαυοαι8 Ρεᾶθ. Θυδε Ηἷς ἄἀδ ἰδηιθίοο αἰχὶ, 6αχ δἰ8. β1η}}11 8 

εἴβοῖ ροβϑϑυηΐ ἀθ 4}118 νϑυβϑίνυϑ, [81{8{188]η1|0πὶ ΑΘΒοθ]ο εδϑέ ἰθπ-΄οὃἔὅὕ 

βεῖα ἀϊροάϊδπι ἰδιηυ οι. οαπὶ οΥϊπα ἰγοομαῖοο, Θυΐ οὐᾶο 5ὲ ἀϊπιο- ᾿ 

ει εβϑί, εδἄριῃιν ἴῃ μὶ8 οι ροΟϑ (18 ΘΟ ΒΡ Δία ΙῈΧ, αυδ6 ἐμ ἰδηλθῖοο 

«ἰοίτο; νἱχ δηΐπὶ δ] δ. ρυθπαμίϊαεο Ροίοθυῖθ πο ΨΕΥΒυ τη δίᾳυς 

δία υὐ ἰοία ριανιββίπιο ἰπϑίρηθ σεδάδίαν ᾿μἰζϊαμη οΥἑ ΗΣΒ ἐγοολαὶ οἱ 

«-Δως  Σ Ῥαυλο ἑπβυμέον δα νὰ 

εἰιαΐοα ἀϊρμοάϊαια ἰδ σαπι ΘΧοὶ μ᾽ θη: σοι, γοιὸ δαάοπι 16 

εἰΐαπα ἴῃ 86, αυᾶπὶ 8586 06 οδδϑυζα ροϑέ ρυΐμδηὶ ἐγ αῖο οΥαΐη 

ΒΥ Πα αι ροβίία ᾿ηϑίρπεπι ἔθοϊί ροοία: ἐπεὸὲ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυ λέπα δ᾽ ον 

νΟ] τὸ παντότολμον φρονεῖν μετέγνω. κ., ---κν τ} Φο 

ΛΔὰ φαπᾶάσμι μβᾶηο ᾿ορϑι ἴογ 6. ΟΠΠ68. οοΟροΟϑὶζὶ δαπέ δ] 101 65 νοὶ- ἡ 
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Β08, αἰνὰ 6 ναι 8 οσοπβίέδηε παμιουὶθ. νο]υΐ 

ϑϑῶδος δι »νο κὐκϊχούναν νἷνον ΜΔ κι «ον.» (Ὁ. 103). δαί 

ἀρρδγοΐ ἱῃ .νἷἱβ ἴοτ ἰββ᾽ πιὰπι πιοίαπι 6886 {ὑἱπιοίγὶ οὐ οί οἱ, αὐἱ ὁδί ππ6- 

ἀΐα5, ἰίΐαδσαθ. ἂν πος ρϑμπᾶάστο ἰδ υΐσδπι ἀϊ ροᾶΐδηι εἴ ἱγοοναίοαπι ἄϊ ροἄ, 

οἵ ἐεἰροάἑ 8, οὐΐπ5 Ἰοηρί(αδο δι θ ἀπᾶ σὰπὶ οχίία οαἰα] οί 0 (8 68- 

ἰδἸθοίυν δπΐπι ἀοθϊ αθἱαγ πὰ ΠΟ ΓΝ ἔγοοϊαῖσι8) εοπϑίαηίεπι βούνδηΐ 

ϊΕπιᾶθ μᾶι 8 πιοΐαπι. ΕἰδάθῃῃἨ θγδνίὰ8 δχ]ὶα μᾶ})68 ν, 084 

ΡΨ Αἶνς, ὠξὶ ὧὦ ἋΣ ἐν ὧὐ νη, κυ ὕδὲ ξογίϊ ον θη ἔδοϊί ρυὶοτθα 

τὶ ρμοάϊ πὶ αγβί πὶ Ὁ] ]ϑῖο, Νοαὰθ ἀϊονέ ἸῈχ βυβίθηιδίαπι νο]αΐ ν, 

410: υδὶ ρτδοπιΐ{ἰ{πι αι σὰ 5. αἱ ποίου. βοαααηΐυν το 5 Ιορδοοᾶϊοξ 

οδέαδϊεοίἰοὶ, ἥπομι ἔδοϊἑ Ἰορδοράϊΐουβ δοδία]θοίι5, 

Αἰᾳφαΐ βαπέ οἰΐδπι αἰΐδθ ἴθροβ. δᾶ αἡᾶ8 σοπρομαπίαι ΟΥ̓ἄΓ165, 

αἰ εἴβοίϊαπίέ νοῦβαπὶ. Π{ ᾿δπιὺΐὶ Ιορὶ γεβροηάοί ἰθχ {ὑϊπιθίγὶ ἱδπιυ οἷ, 

ἱία ἀδοίυ!ϊ Ἰερὶ Ιχ ἐείγαηιθίνὶ ἐγοοϊιαϊοὶ, οὐΐυ βαπί ἄσδε μῬᾶνέθβ 

ἰδπίαι ΠῸΠπ δδαυδ]6β., ὈΥΪΟΙ ΡΟΒίθυοσα πῆρ θ ἰπεῖρηἶβ. Εἰ δηάθηι 

δεαυσπηίαγΊ]θςραπι 11 ἀπ ρ] 1665 ἐεἰταπιείγὶ ἀδοίγ οὶ ν. 110,111,941 ; ἐδ π- 

ἄφιη ἰδηιλυϊοὶ ἰοίταπιθίεϊ ν. 409 εὐ 1427. Εἰιβάσθπι ταί οὶ Βπέ πλ}{}} 

αυογαπι ἄϊνεγθαθ βυηΐ ρμᾶιΐθβ, νεϊυΐ ἴδηι". αϊἱροᾶάϊα οὰπὶ ἀοομηιΐο 

ἑυπεοία ν. 1025 ; νεῖ ἐεἰροάΐα σὰπὶ δοὔσπι ν. 1039 :; νϑὶ {είγαροῦϊα σαηὶ 

βοᾶἄρια ν, 1019 : νεὶ ΟἸ γοοηθὰβ οὰπηὶ αἰ πιοίτο (Γοομδΐοο ν, 916; ν6] ἰδηι- 

"ὰ8. "α5ἷ5,) οὐ δίϊβ οὰπὶ γι ροῦϊα (γοοἸιαῖοα ν, 8718, ν9] ἸΙορ δοϑήϊοιβ ΘῸ πὶ 

Ῥμογθογδίθο ν. 1404: νεὶ ἀυρ]οΧ ὑδβὶ5 πὶ δΔηδο δὶ σὰπὶ Ἰορδορᾶϊςοο 

νυν. 1485, [ἢ ἰἰβ ἔδπ!θι) ΠῸΠΙ6.15, 4υἱ 4πᾶ51 υὐροηί εἴ γαάαηΐ νοϑτ- 

5115 οχίίατα., αὐ ἴῃ ἰδπιῖ οἶδ, ταν ὰ5 μοΒἰί5 ηνθηϊίαν ἰοέυβ 116, αυἱ 

605, ρΡϑιΐίθηι ΡΥ ΟῚ, οχίο!]αΐ ργδθ ρουίθεϊου!: πιὰ] βδαρίαβ ΡΥ86- 

ἸΙαάυαπέ ἰδηιθὶοὶ ρῥυἰπιαυϊδθ γεύβαϑ ρμᾶγίΐϊ, δβοῦυϊς ἤσηο πιοῖθηϊ 

ἕυαηι ν. 1019, αὶ ἰείταροάϊαθ ἰδιηθῖσαθ ᾿αὰὰ ἄπ δϑί πιδίον ψν β 

ααὰμι δὐάιίὶ ἀοομπῖ:, απ αδι(α 155 πὰ σΟΠΙροΒι(ῖο αϊροίίαθρ ἰδηιυἷπ- 

οᾶἂθ εἴ ογείἰεἰ. [π᾿ Ἰιῖὶβ γεγο οὐξεινδηάμπι δβί αυδβὶ [ἐβίϊπασθ ρο9- 

᾿(δη) ἃ (Α]1 005 ΠαΙΘΙΒ 84 41108 ἰία σοΟπΙροΟβίίο5., αἵ ῬΥΙΟΥ Ρᾶγ8 ἰδηι- 

ὈΡεαρὶα δέ Τη0 40 ΠΌΏΘΓΟ Βοαθ θη, [14 ᾿ΠΠὰ πὶ ἱδην υ ϊοαμι αἰ ηι6- 

πὶ οὰπὶ ἀοο]ιπιὶο ΘΧοὶρίέ ἀϊροάϊα οὐπὶ ἀος]) πιο ν. 1080; Π]αβαὰρ 

αϊροάϊαβ ογϑίϊ εἰ ργδοιϊαβαβ δχοεϊρίαηξ νοὶ Ἰοηρίοιεβ πηιηθγὶ {γο- 

οπαΐϊοὶ, νεϊαΐξ ἐγίριεχ ἀϊπιείευ ν, 406 εἰ 4836: νεὶ ἀϊροάϊα οὐπὶ {ἐἰ- 

νΡοάϊα ν. 440 δίᾳψυθ ουπὶ ἐείγαροά!δ ν, 443; νεὶ θδ515. οὰπὶ δηδογαβὶ 

υγϑρηιΐδδα οτείϊςο ν, 848, 

6. 
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Μουΐβ εἶὰβ, 40 ἴπ δοᾶδπι βίγορῃιαταπὶ εἴ δη(ϑίγορ τα πὶ 060 

δδοᾶφιν ςο]]Ἱοσδηίυσ βυ}] 086 ν6ὶ δἀπιοάμππι 5᾽πι}168.) 56.185 τηυϊία ἴπ 

ἰτασορᾶϊα ποβίτα δχβίαπέ βχϑηρῖα, Ψ, 111 οἰώνων, ν. 124 οἷἵογε, 

ν. 1417 Ζεὺς ὅςτις, ν. 158 οὐδ᾽ ὅςτις. Ψ. 8344 οὐ» ἔφα τις, ν. 859 

οὐκ ἐκρύφϑη. ΜΝ. 814 φϑοράν, ν. 380 δρᾶν, Ψ. 041 πολύανδροι» 

ν. 600 πολύϑρηνον. Ψ. 6080 αἱματόεσσαν, ν. 604 αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα.. 

ν. 984 ἀνδρὸς ἔπαισεν, ν. 946 Ζεὺς ἀνέπαυσεν. Ψ, 1025 εἰ 1082 

ἰώ. ν. 1089 καὶ ὃ παπαῖ παπαῖ, ν. 1060 ἃ ἄ, ἐδοὺ, ἐδού,. Ψ'΄, 1061 

ἰὼ ἰὼ ταλαίνας, ν. 1010 ἐὼ ἐὼ λιγείας. Ψ, 1066 ϑεοφόρητος, ν, 

1014 ϑεοφόρρους τ΄. Ψ.. 1019 ἰὼ γάμον γάμου -- -α ὀλέϑριοι, Υ- 

1089 ἐὼ πόνοι πόνοι --- ---- ὁλομένας. Ψ. 1080 εἰ 1090 ἰώ, Νν, 1084. 

εἰ 1094 ἐφημίοσω. Νν. 1086 ὑπαὶ δήγματι, ν. 1096 ὑπερβαρής,. Ψ. 1816 

ἠὼ ἰὼ, ν. 1465 ἰὼ γᾶ γᾶ. Ν. 1404 φεῦ φεῦ; ν. 1426 πῶ; πῶς 

8} 

γα 



ΙΝΏΙΟΕ ΚΝ. 
Ναπιουὶ γουθὶθ ἀρροβίςὶ σϑύβιβ ἱπάϊοαηξ : πάπ ΠΌΠΊΘΙΊΒ 

Οὐπιπιοιίαγίαπι τοβρίοἰς. ἢ, ἀρροβίίυπι ποίί. οτἰ(ΐ,. Μ, 

ἀρροβίζαπι 106 }}ὰπὶ ἀθ πιοίγὶβ οἵ παπιουΐβ, 



᾿ 
Σ 

“ κά: ὡ “ον 

- 
εὐλὶν 

ζρ ΠΝ 

» τα ε ε΄ 56 :-9ὃ. ᾧ 

Σ Ξῷ ἀν ς ᾿ ι 

ἐρτοταρα ΒΕ: ἐαβοίμαὶ διΒΊΟΥ ἐλδαψο δρ 
ΐ Θ ἐρνυμο νον 

ον 15 θη ἰπϑϑάδ65. (; εἰϊοῖψαθαο ἈΤΘ 

«παπο, 39 Εἰτιθαι "δ μηροῖς, ΤῊ Μὲ τὴν 



᾿ 

ς αἰἀϑικτά 8 
ἄϑως 

ΓΝΌΕΧ ΥΕΒΒΟΒΌΜΝ. 

᾿ἄβρόπηνος Π, 6" 
ἁβρότιμος 
ἁβρύνειν 1196. 
ἀγάλακτος 666. 
ἄγαλμα 187. 
ἄγγαρος 9257. ὃ, π. 
ἄγη 124. 
ἄγη εἰ ἀγή κι. 677. 
ἄγκαϑεν 
᾽γλάϊσμα 1938. 
ἀγοραῖοι ϑεοί 88. 
ἀγρεῖν Ἐ52. 
ἀγρονόμος 182. 
ἀγυιάτης 1005. 

ἄγχιστος 251. 
ἀγώνιου ϑεοέ 470. 
ζδιστος ,ὅεη. οοπιπι, 8381. 
ἔδου μήτηρ 1156. 
Ὅν πύλαι 1911. 

υλλος π. 650. 
' ἀηδὼν ὈΣΒΎΠ]Πάθαμι 1070, 
ἄημα π, 1840. 

ϑως 860. Κορ ̓ 
ἰγίπλαγκτον . Ἧς 

αἱματολοιχός 1899, ὙΣ 
αἰνεῖν θ8, 
αἰνόλεκτρος 661. 
αἱρεῖσθαι τυχὴν πα, 1569, 
αἴσιον 104, 
αἰσχύνειν τινά 1549, 

" 

« 

---ὄ ὄςξ- -ςξ-.. .ὲ ----..- 

-.».... -...-..... .. --ο-ο-οπ|.:|........΄ὖὃρρὦρὃὖρὄρὥῳὅἝὔἷἧἷἧ΄7ὦὕ7Ἡή ς΄. 

---- ᾿--- -ο--- 

αἰτεῖν ἂς ἀϊΐϊα 134, 
αἰχμή 449, 
ἄκαιρος 740. 
ἀκάτη ῃ. 916, 
ἀκμή 1275. 
ἀχόρεστος 6θ7ι 
ἄκρος 7357. 

ἄλαι βροτῶν 175. 
ἀλαπάζειν 198. 
ἀλάστωρ Ἰάοῃ ᾿ς 
ἀλγεῖν ο. Βεῃ.- 529. 
ἄλειφα 297. 
᾿λέξανδρος 61. 
ἀλχή 107. 
ἁλοίδορος 8380. 
ἁλουργής 878, 
ἁλώσιμος 10. 
ἅμα 1542, 
ἁμάρτιον 495, 
ἄμαυρος 504. 
ἁμηνίτως 960. 
ἄμικτος 296. 
ἄμισϑος 910, 
ἀμπαρασκοπεῖν π, 1178, 
ἀμπλάκητος ϑεοῖς 3520, 
ἀμφιϑαλής 1068. 
ἀμφίλεκτος 8138. 
ἀμφίοβαινα 1154, 
ἄν ο. οοπὶ, 1969, 
-- ο. ορί. π. 869, 
-- ἄαρίεχ 317. 
- ρεοδποίαμα ἢ. 8515. 
ἀνάγειν 948, β 



ὁ80 ΓΝΡῈ χΧ 

ἀνάγεσθαι 58ά. 

ἀναγκαῖον 884. 

ἄνά γκὴ 197, 966. 

ἀναίνομαι 50, Ρᾶγί. δά, 
ἀνακαλεῖσθαι 946. 
ἀναμπλάχκητος ι. ὅ920. 

ἀναπαύειν 9ά9, 
ἀνάσσειν 77. 
ἀναοτένειν π. 876, 
ἄναυδος 915. 
ἀνδραγχάς 1511. 
ἀνδρόβουλος 11, 
ἀνόροϑνής 746. 
ἀνέκαϑεν 8. 
ἀνελεύϑερος 1418, 1438, 
ἄνϑεϊν ο. βξῃ. 617. 
ἔνϑος 681. 
ἄνιπτος 1881. 
ἀντειπεῖν 497. 
ἀντήλιος 477, 
ἀντιῤῥέπειν 588; 
ἄνύτειν 1081. 

ἄνωϑεν 807. 

ἀξίστατος 1389, 
ἄοξζος 209. 
ἀπαγώνιος 470. 

ἀπαλλάσσειν 1910, 

ἀπαν ϑίζειν 1578. 
ἀπαρκεῖν τιν ὅ52. 

ἄπαρχος π. 1146. 
ἀπήνη 888. 
“Ππία 251. 
ἀἄἀπλοια 137. 
ἀπό 927. 

ἀπὸ γλώσσης γά, 
- σιρατείας ΒΟΙ. 
ἀπ᾿ ὀμμάτων 918,,..ὄ νν.. 1350, 
ἀποδικεὶν 1339. 
πολλων τις 55. 
ἀπόλλων 1005. 
ἀπόμουσος 733. 

ἀπόξενος 1920, 
ἀποπτύειν δίκην 911, ς. π, 
ἀπόχρη 1491. 
ἄπτερος φάιις 951. 
ἄπυρος 70. 
ἄραϊος οἴκοις «14, 
ἀρβύλη 876. 

ἄρης 18. 
ἄριστον 806. 
-- αρός 670, 
ἀρχαιόπλουτος ϑ6γΥ, 
ἀρωγή 47. 
ἀσινής 1208. 
ἄοκυοπος 425, 

ἀοπιδηστρόφος 757. ο, τὸ 
ἀσπίς 1899. 
ἄστυ) είιων 284. 
ἀστυνόμοι ϑεοί 88, 
ἀσφάδαστος 1214. 
ἄσωτος 1518. 
ἄτη ἀθ μείβοπδ 1189, 
ἀτημέλητος 829. 
ἀνίειν, ἄτιτος 72, 
: ἄτιμος 580, 1365. 

-------- -- .- 

ἀτίτης νΟΧ βθα τ 1. ἐῈ 1850, 

ἀτόλμητος 849, ᾿ 
“Ατρεΐδας πῃ. 118. 
αὐγαί 1048. 
αὐϑέντης 1489. 
αὖθις αὖ υ. 815, 
αὐλών 989. 
αὖτε υ. 949, 
αὐτοδίδακτος 991. 
αὐτοκτόνως 1685- 
αὐτὸς ἀθ ρῥΥῖπιὰ εἴ 866. ΡΘΙΒ., Π| 

1065 εἰ 1944. 
αὐτότοκος 10 γὲὰ 
αὐτοῦ ῃ. 1807, ΓᾺ 
αὐτοφόνος 1016, ὑθτ γ1} 
αὐτόχϑων 404, : 
ἀφϑόνητος 871, 
ἄφϑονος 481. : 
ἀφιέναι 581. 
᾿Ἱφροδίιϊη 886. ; 
ἀφύλακτος 512. 
ἀχηνία 886. ' Ἀν ᾿ 
ἄχϑος 1026. Ἔ : 
ἄχος πι ΤΊΥΩΣ νἀ γεν ; 
βάλλειν 879. : ; 
βαρύμηνις 1409. ἕ 
βαστάζειν 85. ᾿ 
βαύζειν 412, 852. : 
βαφαὶ χαλυδε 570. 
βαφή 216. ᾿ τς 

᾿ βέλος ὄμματος 217, 686. Ἷ 
βίᾳ 965. 
βιᾶσθαν 857. 

βίον κτείνειν ἡ, 1484. 
βλέπειν 688. 

, βοή 1271. 
βουκολεῖν 627. 
βουλή ή, 816. ἐγ δ᾽. 
βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ 86. 

Ἰ βρίζειν 250. 
1 βροτῶν εἰ ϑνητῶν γοτιυαίαία, π 

1268. 
γαλήνη͵ 684, ᾿ 
γαμβρός 6άῷ, 657. ᾿ 
γανᾶν π, 1814, 



νοῦ Ν, 

γάνος 537, 1814. 
γὰρ ἴῃ ἄσαθυϑ βοηΐοηεὶ 9. 518. 
--- οἱ δὲ ἴκ Πρ τὶς νἱ ποουἂο Ἰοοὺ 

Ροβίίδ η. 676, 688, 1023, 1573. 
γαστρὸς ἀνάγχη 678. 
γέ ". 116. 
γέμος 1149, 
γενέϑλιοι ϑεοί 88, 
γεραρὸς 670. 
γέρων λόγος 693, 

γὴς ἄχη 1495. 
-- δόσις 941, 
γίγας 646, 
γόνυ ἐρείδεσϑαι Θᾶς 
γόος 1008. 
γραῖος 270. 
γράφειν 738. 

γραφή 918. 
γυιοβαρής 68. 
γυναικὸς αἰχμή 
--. διαέ Δ11. 

δᾷ 996. 
δαίμων 706, 1579. 
᾿νε ἐμπεινών 1096. 
δάχος 756. 
δαχτυλόδειχτας 1954. 
δὲ οχρ!οαίίναι 179, 9221, 928, 

882, 1075. 
--- οχίο! θη ποίϊοπεπι 918. 
--- (ταπβροβίίαπι. οἵ, γάρ, 
δεῖγμα 908, π. 72. 
δειοήνωρ 141, 
δεμνιοτήρης 58. 
δέξιος 135. 
δή ἢ. 990, 

δῆγμα 1086, 
δημόϑρους 815, 
δημόκραντος 419, 
δημοῤῥιφής 1582. 
δηξέϑυμος 687. 
δι᾿ αἰῶνος 519. 
διαμαϑύνειν 756, 

᾿ς δίαυλος 819... 
ος δίκας 745. 
᾿ς δικαιοῦν 864. 

δίκη 196, 296. 
- λάμπει 709. 

ν ἔχεῖν 571. τ΄. 
ἀποπτύειν 9]. 

ἔχης βωμὸς 856. ὡ- 
δίλογχος 601. 
Διόϑεν 48. 
διπλὴ μάστιξ 600, 
δίπους 1179, 
δίφυιον 1890. 

.........-. .. .. ...----Πὅ5ῦὖϑ-“΄“΄π͵..τςΝ6τ, -»τ;,͵ ΌῖΕΌᾺῈ«Ῥ ρ --.-----᾿ι- 
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δίχα 698. 
διμέα κόνις 458. 
διώχειν ποτανὸν 8685, 
δοκεῖν 1503. 

δοχεῖν εἴνκι 790. 
δολώααντιος ϑεοῦ 948, 

δόμος 938. 
δορίγαμβροος 6άῷ, 

δορύ 1673. 
δορύξενος 819, 
δορύπαλιος 219. 
δρᾶμα καὶ πάϑος 491, 

δροίτη 1457. 
δρόοας 519. 8} .0. ἢ, 
δυςβουλία ἦβ95. 
δυςδαίμων 8510, 
δύςχαπνος 709. 

δυςκύμαντος 611. 
δύςιἀχος 1477. 
δυςοίζω 1937. 
δυςφιλής 1153..: 1557. 65 Ζλε 

ἔγγονος π, 848. 
ἕδρα 118. 
εἰ ῥγὸ εὖ χκαέ 892, 
εἰ οοτγορίαπι 177, 9929, 
εἴδωλον οκιᾶς 771. 
εἰκάζειν 150, 1096. 
εἰπεῖν 842. 

εἴργαοται ρΡαββῖνα 829. 
ἐκ 1391. 
οὐχ ἑχίς 1566. 

ἐχγόνους φανῆναι 848. ὁ. ", 
ἐχκαρπέζεσθας 459. 
ἐχπάτιος 50. 

ἐχπράσσειν 1196, 

ἐχτελεῖν, ἐχτελής χα. 105, 
ἐχτολυπεύειν 957. 
ἐκχεῖν 297, 958. 
ἐλέγχειν 1978. 
ἑλένας 648. 
ἑλέναυς ιν. 648. 
ἑλέπτολις 648. 
ἕλκος 598. 
Ἕλλην δάϊ, 1175, 

- ἔοπιΐη, πς 395. 
ἐλπὶς 8ᾳ. ᾿ηῇ. 941. 
ἐμβαίνειν 1488. 
ἔμβασις 877. 
ἔμιχϑεν τι. 221. 
ἐμὸς ἦπ ἥμπο μοδίίαμι 14. 

ἔμπαιος 169, 

ἔμπεδον 519, 
ἐμπίπτειν 1972, ΤᾺ 
ἐναγώνιος 470, 
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ἐναίοιμος 710. 
ἕν δήμιον 598, 
ἔνδιχος 995. 
“ἃ ἔνϑεν 914, 

ἰντελής π. 105, 
ἐξαγίζειν 150. 
ἐξειχκάζειν 599. 
ἐξεπίστασθϑαν 770, 
ἐπαγώνιος 470. 
ἔπαλξις 854. 
ἐπανϑίζεσθαι 1880. 
ἐπαοιδη 946. 
ἐπεγχεῖν 1062. 
ἐπεὶ δὲ γτο ἔπειτα 178, 197. 
ἐπεικάζειν 150. 
ἐπεύχεσθαι ο. ἅν], ἅδί, 1944. 
ἐπήβολος 500. 
τὰ ἐπὶ τούτοις 280. 
ἐπίζηλος 871. 
ἐπιχεύθϑειν τινά τι π. ἴδ: 
ἐπιλέχεσθαί τι 1417. 
ἐπίμομφος 135, 
ὍΣ μμθημν 444͵ 
ἐπιξενοῦοϑαν 1971. 
ἐπίξηνον 1198. 
ἐπιῤῥέπειν 656. 
ἐπιστροφή, ἐπίστροφος 867. 
ἐπίφϑονος 125. 

ξἔποικτος 1530. 
ἐπορϑιάξειν 1045, 
ἐπῳδός 1540. 
ἔράσμιος 503. 
ἐργαξεοϑαν χαρεν 8529, 

ἐρείδειν 931. 
ἐρίδματος 1588. 
ἐριχύματος 114, 
Ἔνινύς 89. 
ἔρις 1385. 
“Βυμαῖον ὄρος 258, 
ξσϑλος 566. 
ἐοοί πα. 1424. 
ἑστία 980. 
ἐς τὸ πᾶν 689. 
ξοω φρενῶν 970. 
ἕτερος 188. 
εὖ; λέγειν 409, 1108, 
--- νικάτω 116. 
--- πέλοιτο 230. 
- πρέπειν 1850, 
εὐάγγελας 604. 
εὔϑετος 408. 
εὐθνήσιμος 1214, 
εὐθύδυχος 701. 
εὐθυπορεῖν 938. ΄ 
εὐλάβεια 949. 

πτσσπππτἘ'ρττπτποροιο π΄. 
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εὔμετρος 937. 
εὖνις απ, 1869. 
εὐπειϑής 949, 
εὐπιϑῆς 918. 

εὔπραξις π. φϑρ, 

εὐπρεπῶς τῶ 574. 
εὔρις 1018. 

εὐοεβεῖν 818. 
εὖτε 170, 916. 
- ς. ρανίϊο. 889, 
εὔφημος 594, 1168. 
εὐφιλόπαις 6690, ᾿ 

εὐχή 909. 

ἐφέστιος 788. 
ἐφήμιος 1187. 
ἐφίζεοϑαι ς. 860. 622» 
ἐφύμνιος π, 1137. 
ἔχειν ο. 56η. ρατίϊί, 893, 
ἐχθρός π. 1193, 
ἕως 240, 
ζάλη 614. 
ζεῦγος 44. 
ἕξευχκτήριον 487, 
Ζέφυρος 646. 
ζῆν 751. 
ζυγόν 965. 
--- ἴῃ πᾶνίρίο 1534, 
ζωπυρεῖν 958. 

ἦ νιο ἦν ἡ. 1558, 
ἡβᾶν 542. 
ἡγέμων 166. 
ἡδονή π. 795. 
ἡλίϑιος 841, 

ἤπιος 1547, 
-α ῃσὶ ἃαί. ραν, π. 642. 
Ἥφαιστος Ἰπιὶβ 2506. 

ϑῶχος 477. ; 

ϑανάοιμος 944, 

ϑάπαξ κα, 944, 
ϑέλγειν 71. 
ϑέλουσις 69, 
ϑέμις 196. 
ϑεοφόρητος 1065. 
θερμός 1098. 
ϑέςος 1571. 
ϑεημὸς 979. γι 
ὁ ηγάνειν δίκην ἢ. 1 

ϑηγάνη 1454, » 

ϑῆχαι 415. 
ϑιγγάνειν πρός τὰ 898, 
ϑρυάσας ἄτης 1707. 
ϑοκούνειν 201. 

ϑραῦμα, ϑραύομα 1088, 
ϑρηνή τῆς 990, 
ϑριγχκοῦν 1204, 



ΜΟΥ νος τὰν ἑαάψψι Εν 

΄ 

νΕΒΒΟΑΙΚΙ͂ Μ, 

ϑρίζειν 494, 
ϑρόνος 9385. 
ϑρύπτειν 1511. 
ϑύμα 1049, 
ϑυμαλγής 956. 
ϑυμόβορος 108, 
Θυοσχινεὶν 87. 
ϑυρεῖος 979, 
ϑωΐύσσειν 895. 
ε αἱ ̓ ρτοπυη(δίαπι ἢ. 1{{1. 
ἰάπτειν 1465." 
ἐκτρόμαντις 1538. 
ἴδ ρὲς 409. 
ἑερεὺς ἄτας 689. 
ἵζεσθαι ςοἸ]οςανὶ 970, 
ἑήϊος 186. 
ἕξει ἢ. 918, 
πίος εἔ -ἰνος 916. 
ἰὸς 766. 
ἰοσάργυρος 891. 
ἴοϑε 54ᾳ. ἰπῇ. ᾿ν. 688. 
ἐσόπρεοβυς 78. 
ἱσιοτριβής ". 1865. 
ἔσως 978. 

Ἰφιγενεία εἰ ᾿Ιφιγένεια π. 1448. 
ἔχνος 648. 
ἰχώρ 1401. 
χκαϑεύδεεν χερέ 1279. 
χαὲ Ραγεϊεἰοινεθι πιά δ 8 δὺ 
καιρός 840, 719, 1574. 
χαχκὰ βροτῶν 704. 
- χαχά 5. 1016. 
χακός 1598. 
-- Ργδθι Βα ἢ ἢ. 
κακοφρονεῖν 1095. 
καχόφρων 100. 
χαλὰ Ὀΐαπα 130. 
χαλεῖν 186. 
χάλλη 854. 
καλλέπρωρος 218. 
κάλυμμα, 1099. 

1086. 

κάμνειν ἔν τινυ π, 44, 
κάρβανος 985. 

χαρποῦν, καρποῦσϑαει 459, 
κάσις 458. 

Ὑ ππξίμόρφος 185. 
ννύναν 820. 

ἀθενος Χ51.- 
αστρέφειν 888. 

τιδεὲν 438. 
χατιέναν 1904. 
κατηγορεῖν 946. 
κάτοικος 907. 

χάτωρ πη. 916. 
χκεδγός 236. 
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κελαιναὶ ᾿Ερινύες 494, 
χέλλειν ἐπί 049. 
χκεναγγῆς 170, 
χεροτυπεῖν 618, 
κῆδος 659. 
κηρύσσειν τινί 1971. 
χικλήσχκειν 661. 
χλέος 446. 
χληδών τινος 206. 
κλόνος 878. 
κλοπή 871. 
χλύειν 988. 
-- εὖ 498. 
κοίτη 524. 
χολλᾶν 148, 
χολοσοός 884. 
Κομμοί Μ. ὃ. 81, 8. 49, 
κόμπος 571. 
κόνις ἄγγελος 458. 
κόσμος 551. 
κόσμῳ 479. 
κότος φάους 705. 
κραίνειν 184, πη. 1062. 
πρατεῖν 10. 

κράτος 104, 577. 
χρατύνειν 10. 
κρεουργὸν ἥμαρ 1508. 
κυιϑῶν 1557. 

κοίνειν 451. 

χρόχος 216. 
κεεένειν βίον π. 1984. 
κεείς 1510. 
κτήνη 195. 
κυρίος 104, 705, 810. 
τς χρόνος ἀ0. 

χύων ““ιός 196. 
λαμιβάνειν᾽ φϑογγήν 357. 
λαμπρῶς πνεῖν 1101. 
λαπάΐειν 198. 
λάφυρα παοσαλεύειν 536. 

λείχειν 700. 
λελημμένος π. 808. 
λέξαι 155. 

λέπαδνον 197. 
λευκός 696. 
λευσιμός 1049. 
λέχος 579. 
λεώς 757. 
λιπόναυς 191. 
λίπος ἢ. 1850. 
λέταν τινὸς 206. 
«Τοξίας 998. 
λοχίταν 1566 ς. ἢ»- 
λόχος 1927. 
λυμαντήριος 1560. 



ΠΕΣ: 

μαγέλλη 484. 
Π άκιοτος 964. 
μανϑάνειν 89, 575, 1060, 
μαντιπολεῖν 910, 

μάστιξ διπλὴ 600. 

ματαζειν 994, 
μάτην 151. 
μιάχη 812. 
μέγα μέγα π. 1016. 
μιέγαλα ἔργα 1468. 

οὐ μεϑύστερον 391. 

μείλιγμα 1861. 
μελαμπαγής 868. 

μελλῶ κ. 1278. 
μένος 991. 
μέντουν 602. 
ἐν μέρεν 807. 

μέριμνα 1440, 

μέρος ἤματος 518. 
ἹΜεσάπιον 268. 
μεσόμφαλος 980. 
μεταγιγλώσκειν 900. 

μεταίτιος 743. ᾿ 
μεταμανϑανειν 658. 

μέτειμι 1582. 
μετέχειν μέρος 465. 

μέτοικοι 51. 

ἐν μήχεν χρόνου 568. 

μῆχος ντὸ ϑδᾶν. 2. 
μῆνις 652. 
τ ἀνα ἐν ἥς 897. 

γάνη 1498. 
δορολδθνο οάδ. 

μηχάνημα 1052 6. π- 
μἢχαθ 419. 

μηχαρίζεσθαυ πῃ. 279. 

μίασμα 1561. 
μινύρεσϑαι 16. 
μισόϑεος 1015. 
μοῖρα 128, 951. 

.--- ϑηγάνειν 1458. 
οὐ μόλις 1006. 
μονογενὴς 890. 
μονόφρων 698. 
μόροιμος 144, 
μυχόϑεν 43 
γαυβάτης 878. 
ναῶν πα. 179. 
γνεαΐζειν 708. 
γεαρὸς, γέατος 76. 838 

γέμειν 75. 
γεογγός 1085. 
γέορτος Π. 141. 
νῆστις 174, 806, 

: 

[ΝΘΌΡΕΙΧ 

νομίζεται 970, 
νόμος 552. 
νόσος 500, 782, 
νότος 1318. 
νυχτηρεφὴῆς 421. 
ψυχτὶ διιοιοπρεπεῖς Ἡ. 
γυμφόκλαυτος 692. 
γνυμφότιμος 658. 
γωτίζειν 961. 
ξένιος Ζεύς 6Ί. 

ξουϑὴ ἀηδών 1066, 
ξύμβολον 1384. 
ξυγαιτία 1041. 
ξυνεμβολή 915 6. πε 

ξυνέοστιος δ854. 
ξύνοικος 1558. 
ξυνομνύναι 608. 
ξύνουρος 4598. 
ξυνωρίς 601. 

ὀβρίκαλον 188. 
ὅδε ἄς (επιροτα 478. 
ὅδιος 104. 
ὅδός 1077. 
ὁδοὺν 159. 
οἴακα νέμειν γ8ά. 

οἰζύς 1383, ῃ.- 697. 

οἴκοις εἰ δόμοις ρΡεογπιὰί 
1389, 

οἰκονόμος 149, 
οἰχουρεῖν 741. 
οἰχουρὸς 1541. 
ὄχνιος 986. 
ὄλλυμυ 58. 

ὀλολυγμύς 938. 
ὀλολύζειν πα. 998. 
ὄμφαλος 980. 

βάτῳ 1476. 
ὁπαδὺς τινι 8992, 

ὀργᾷ περιόργως 195, 
ὀρέγειν χεῖρα 1086. 
ὄρϑιος 1076. 

ὀρϑομάντεια 1180. 
ὅρκιον 1858. 
ω 

ὁτοτύζειν 28, 998. 
οὐ μεϑύστερον 391. 
- μόλις 1006. 
οὐράνιον ϑεοί 88.. 

᾽ 

ΠῚ ἢ. 

οὔτε αἰίεταπι οὐηΐβδαπι 490. 

οὔτινα 168. 



νΕΠΒΒΟΙΚῸΟῦ Μ. 

οὕτως 667.. 

οὐχ ἱκάς 1566. 
ὀχετεύειν 199, 
ὄχϑη, ὄχϑος 1088, 
παγή 754. 
παγχαίνιστος 892, 
πάγοι δρόσοι τε 810, 519, 
πιάϑει μάϑος 161. 
Παιάν 186. 
παιὰν Ερινίων 608. 
σιαίειν 84, μ. 1546. 
παῖς 252. 
παίων 99. 
παλαιοτής 1197. 

᾿ σπαλέγκοτος 529, 
ο σαλιμμήκης 176. 

᾿ς πσπαλίνορτος 141 6. ἢν 
᾿ παλέντροπος 711. 
᾿ παλιντυχής 495. 
᾿ παλίῤῥοθος 172. 
᾿ πάμπρεπος π. 118, 

πάμπροσϑε 661. 
παναίτιος 1405. 
πανήγυρις 7177. 
πανός η. 259. 
πάντ᾽ ἔχεις λόγον 540, 
-πάντολμος 200. 
παντότολμος 900 6. ἢ» 
παραβαένειν 59. 
παραϑέλγειν 71. 
παρακλίνειν 688. 

᾿ παράσημος 718. 
᾿ς παρὰ οτάϑμην 969. 

παραυτά, παρ᾽ αὐτά 688 ο. ἱ. 
παρ᾽ ἕν 1008. 

᾿ς πάρεστι Ἰϊοεί 848, 
τ κα σοᾶπε 880. 

παρεστῶτα 977. 
παρέχειν 1449, 
παρηβὰν 916. 

ξ παρηγϑρία 95. 
᾿ παρῆξις 514. 
παρ᾽ οὐδὲν τέϑεσθϑαϊΐ τι 907. 

ᾳυϊνὶβ 512.. 
ἜΕΣΞ 767, 1380, 

πάχνη 1499. 
᾿ πείϑω ἔοι 357. 

εν 1987. 
πεπρωμένος 68, 1579, 

πέρα 171. 
περὶ ς. δος, 1281. 

πα. -͵ὶὰ-.-- --- 

...ς.-ς.. . .-Ῥὕ.- ...“΄“΄“΄’Ὃὃ[Ρὺ ςς ς......ϑ»ϑν.. τ ῦῦὖὑῦ.-. ͵͵Ῥ...... ........ -.ὄ --...-. .. ....... 

990 

περιπετής 911. 
περιοτιχίζω 1805. 
πῆμ γόσου ῃ. 782. 
πημονή 1297. 
πιαίνειν 95]. . 
πικριί τελευτή π. 688, 
πος 711. 
πίπτειν εἰς 027. 
πιστά (090. 

πλαγκχιὸς 551. 

1]λειάδων δύσις 758. 
πλέω ἐοτέ 1990. 
πληγὴ Διὸς 849, 
πληϑύειν ". 801. 
πληϑύνειν 801, 1992. 
πληροῦν 287. 
πλουιίζειν 544, 
πνεῖν χάριν 1197. 
ποδήρης ὅ80. 1510. 

ποδόψηστρα 858. 
ποικίλα 854. 
ποίου χαί 958, 
πολέα 67. 

πολιή τῆς ἢ. 6638. 
πολλά 1571. 
πόλλῳ χρόνῳ 479. 
πολυάνωρ 62. 
πολυεπής 1059. 
πολυκανής 1091. 

πολυχτόνος 499͵ 
πολίμνηστος 1380, 
πόνος ο. βθη. 58. 
ποντίζειν 940. 
ποποῖ 996. 
πορϑμός 989, 
Ποσειδὼν 1399, 
πόσις Π, 880. 

ποτᾶσϑαι 909. 
πράχτωρ 110. 
πρᾶξις 280. 
πράσοεσϑαι ας. ἅαρ]. δος. 655. 
πρέπειν ας. ρΡατγί. 51. 
-- εᾳ. ἰηῇ. 1317. 
πρέπον 642. 
πρεσβεύεσθαι 1991. 
πρέοσβος 787. 
πρέσβυς 166. 

Πρταμίδαι 690. 
πρὶν ὧν 155. 
προβατογιώμων 797, 
προβουλόπαις 8358. 
πρόβουλος 858. 
προδιχος 414. 
πρόδουλος 5.7. 

προχαλύμμα τα 048. 



ΌΤΙ 

πρόχκωπος 1567. 
πρόμος 378. 
προνωπύς ΟΊ. 

πρός γε π. 675. 
πρὸς γυναικός 550, 

-ος ἡδονήν 262. 
πσςὶ κόρον 854. 

“ -- τὸ κάρτερον 198. 
ἐστι τοκήων 675. 
-- φθεσί 925. 
προςάπτειν 1489, 

προςβολή 862. 
προςεικάζειν 150. 
προςειπεῖν 743. 

προςεἐννέπευν ς. ἅυρ]. δος. 149, 
προςῆσϑαι 6. 806. 766. 
πρόσϑε 195. 
πρόςπαιος 822. 
προστατήριος 477, 908. 
προστέρειν 298. 
προςχαίνειν δ. 
προτείνειν 1036. 
προτέλεια 65, 208. 
πρότερον 516. 
προτίειν ἼΩ 1: 
προτύπτειν 194, 
προφέρειν 181. 
προφήτης 8577. 
προφωνεῖν 814. 
πρυμνήσια ΘΕ: 
πρών 282. 
πρωτοπήμων 908. 
πτιάξ 1927. 
πτολιπόρϑης 482. 
πτωσιμός 1047. 
πυϑόνραντα 1076. 
πῦρ ἂς ζαϊπῖπς 609. 
.-- δ δηΐπιο 1172 
πυροῦσοϑαι 440. 
πῶ πῶ π. 1426. 
πώγων 981. 
πῶς, 8 191. 
ὑαφεὺς φόνου 1520, 
ῥεῖϑρον π. 189. 
ὑῆσις 1243. 
ῥιπή 82. 
ὀίπεειν 9 909, 
ῥύσιον 493. 
σέβας τιν ὃς 478. 

σέβειν 249. 
σειραφόρος 774 ς. 
Σείριος 899. 
οημαίνειν 90]. 
σημαντήριον 567. 

οἵγα 880. 

Π, ᾽ 1556. 

β 

ΙΝΡΕΧ 

σιγᾶς, σιγᾶσ᾽ τ. 950, 
σκῆπτρα 1188. 
σκῆψις 818. 
σκιά τινος 890. 

σκόπος 498. 
τὸ σὸν 08. 
σπαρνός 514. 
σπεύδεσθαι 138, 

σπλάγχνα 994, 926, 
στάζειν 161. 
στεγανός 8338.:.:ὃϑὄἜ 
στέγαστρον 338. 
στίβος 879. 
στόμιον 194. 
στρατὸς 5085. 
στροβεῖν 1187. 
στρόβος 615, 

στροφοδινεῖσθαι 51, ᾿ 
Σιρυμών 178. τ᾿ 
στύγος 505. ἐὐβ 
συγγενής γαά.. 
σύμφυτος 407... 
σὺν Ρτο δᾶν. π. 1560, 
συνήγορος 768. εὐ 
σύνορϑος φ00, π ΡΟΝΩΝ 
συντρέχειν 1105. ΒΞ 
σφαγαὶ πυρὸς 981... - 0... 
σφαγεῖον 1017. , ἐἩτΥΝ 
σφενδόνη 937. 
σωματοφϑορεῖν 880. 
σωτὴρ δεῃ. δσοπιπι. δῶ, 
--- Ζεύς 999, ἄνα ἢ 
ταγαί 108. : Δτλ χε 
τάλαινα 1082. 
ταλαντοῦχος 408. ῳ «ἰὰςΣ 
τάν π. ἰδΟθείσν {ἰχόΣ 
τάχει πη. 1161. ὝΩ 
τάχος τόδε 955. ὅ 

τε νϑὺν. ἔπη. ραγίϊοἰρὶο αὐΐάς. 
ΒΘ 8 9, 

- ἴῃ δρροβί(ίΐοπϑ 119, 194, 143. 
τέλειος θρ0ά. 

περ: Ζεύς 905. ἐλεὶ ἮΙ 

τελεσοίφρων 659. κύφσστν, υἱήυν 
τέλη 00. ς ον ρδσθιδας 
τέλος 866, 1123. «ἢ δ : Ἢ 

τεράζειν 190. νς ΟΝ 
τερκοχόπος 9009. 
τερπνός Ἂν Ὡ. 189, 
τεύχη 
τηρεῖν 1116. 

ΝΥ. τί γάρ 1064, 1150. 
τίειν 658. 
τιϑέναν ς. ρατίϊς, 89, 848, ὡς 
- καλῶς 1589, τ 



; νΕΆΒΡΒΟΚΙΙ Μ. ΦΌΧῚ 

μη 880. ἐδῶς ἕω, 
 ,. ΠΝ 1920. 

χρέος 419. {ηκμὴ ὅτ0. 

ις 52. φημίζεο ὅσ [084,ϑ 

Το σΟΠΙ ΘΙ Π οὐ δίδη ταδβρὶ- «ἱ δόνος Ἰώ}. 

οἶδ 108. ἡ, 788, ; ψιλάνοις ὦ 379. 

ἀυρμον 690." φιλεῖν 108. 
ψιλόμιοτος 134. 

φίλοι 1150. 

φίλιατοι ἃ δρᾷ, 

φοιιίς 1194. 

φρενομανής 1005. 
φοενῶν κεχομ μένος 4.838, 

φροιμιάζεοϑαι 1970. 

φροίμιον 51. 

φυλακὴ στόμαιος 918, 
φύσις 591. 
φυτάλμιοι 809. 
φῶς αἰνολαμιπές 860, 
χ εἰ λ ρενπιυίαία ἢ, 1897, 
χαλχοῦ βαφαί 570 ς. ἢ 

υραννεχός 760. χαμαιπετῆς ϑδῳ, 
φώς 614. χαμεύνη 1457. 
ὑχὴ 641. χάρις 846. 

τλησιχάρδεος 590. 
όϑεν. γοαι. 190, 
ὁτ᾽ ἢ τόιε ΤΟ. 

τράπεζα ξενία 871. 
ρέπειν 782. 

ξιάκεής. 156. 
τριβὴ βίου 495. 
τρίβος 177. 
ριπάλαιος 1397, 

τρίτους δδός 80. 

ρόποι 788. 

Ἔ,“Ξ “᾽ ΥΣ Ἂ ΌΟο [Ὁ] . 

βοις 59, --- ἄτιμος 899, 
πιο". 9990, ' χεῖν 216. 

θῆς 780. β χεῖρα πέρι; βάλλειν ῃ. 1475. 

ὕμοος 1395. χελιδονέζειν 974, 

ὑπαί 1086." | χέρυιψ 961. 
ὑπάρχε.» 893, χηλή π. 1570. 
ἜΟΝ 840, χϑόνιον ϑεοί 88, 
πατοι ϑεοί 88, χλαῖνα χϑονός: 809. 
πατος ς. θη. 51. χολὴ δαΐίπονος ι, 1570. 

ὑπὲρ ἄοτρω" 840. ᾿ χρὴν 1514. 
δ νι ει1 59, ' χρονίζεοϑαι 674. 
πέργηρως 79 ς, πῃ, χρόνος ξυνεύδων 826, 

ὑπερδίκως 1818. χρόνῳ 191. 
ἐρχότως 498. --" πόλλῳ 470, 

ὑπερπόντιος 3589. χρυοόπαοτος 111. 

ἐρτελεῖν 884. χρυσοφεγγὴς ἥλιος 9269, 
περτελῆς 261. ᾿ χώρα εἴ χῶρος 78. 
πέρτολμιος 200, χωρίς 599. 

ἡπέρφευ 851. ψαχάς, ψεχάς ἡ. 520. 
᾿ Ἰλίῳ Ἂ. 792. ψολμθοει ψάμμινος 916, 

᾿ νικώμενος 965, 844. ψέγειν 168. 

Ἄς ψῆγμα 406. 
γἹέρπειν 94: : ψήφους τίϑεσθαι ς. ἃςο. 748, 

ούνειν Ἰοϑά. ἕρμα, δὲ ψύϑος νι. 927. 
ἰνουσα ΔΡΡᾶΓΘηΒ ἢ. ἵ 1 . ὧδε 54. ἰπῇ. 458, 

φι ῥαγῆναι ἐκγόνους 848, ὦ Ζεῦ βασιλεῦ 580. 
φάους κότος 705. ὴ ὦμοι ἡ ιἀλ᾽ αὖϑις π. 1967. 
φάρμαχον 780, ὡς μάχης ἔδρις 409. 
εἰ ὦ 888. Ι ὥὡςπερεέ 1140. 

Λεδοῖν], Τσασ, ΨῸ]. 1. Ρ. 1, 22 
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Ἀεεοπέαβ ἢ. 763. 
ἈΑσσυδαίνυβ ἀοβῖ πα ἢη85 εοἴζοοί: πὶ 

108. 
-- - βραίΐαπι 348. 
Ἀσδέοη 1082, 1474. 
Αἀϊεοίίνα νυθ ἃ}. ἢ. 916. 
ΑΔυϊίον. ἄθ95 ρο θη 1561. 
Αδρίβίμι ἱπιρ γί 1589, 
Αὔγορα 1016. 
Αδβουϊαρίι5 949, 
Αἴδδεοίίο γί πὶ ΜΙ, 8. 80. 
Ασδηλθπιποπὶβ Γερο δόϑ8. 
ΑἸοδα ἰδοία5 33. 
ΑἸ ογηδίτο 6χ βίγψοριιδα Μ. 8, 98. 
Αμπδοοϊαίμοη 606. 938. 
ΑἩΔΟΓΌΒΙΒ Ἶ5.}}, π. 189. 
Αμπδρδοβίυβ 'ἱπ αὐδτίο {ἱηιοίις 

Ρεᾶς 1188. 
Αμπερϑδοβίϊοα βυβίεπιδίαβ ὑγον ββὶ- 

πᾶ 531 

--- ἱπίοῦ βίγοριαβ ἱηβοτία ΝΜ], 
δ, 43. 

-- δὰ στδίϊομθπιὶ βθηβὰβ αἰϊδβίγϊ- 
Ὀαία 726, 728. 

Απαρδοβίϊοβα βίγοριας Μ. 8. 44. 

Αμπδρδοβίϊ σΟ ΓΙ 

1417. 1470. Μ. ὃ. 44. 
Απίϊβραβίϊοα 1351. ΔΜ. ἃ. 99, 
Αονϊβίυβ ἄἀθ ἐξδιηροῖθ νυἱχ Ὄχϑοίο 

825, 498. 
--- εἱ ἱπιρεγῇ 999. 
- εὐ ργδβϑε. 1308. 
Αροὶο 999, 1005. 
ἈΡοβίγοριυβ ἴῃ ἢἤπθ ΨΘΕΒῸΒ. ἢ, 

207, 1036. 
Ἀρροϑβιίίίο εἴξοείϊθη 18 οδἕ εἴεοίαα 

γεὶ 962, 1401. 
.- μᾶγι18 οἵ απἰνοιβὶ 996, 
--- ρῥἴυτα 15 οἵ βίμρα!. ΠαΠΊΘΥΣ 

126. 
-- μὲῦ τὲ δἀϊαποία 119, 194, 

1443. 
Αφὰ} 5 Αἰγίάπα ἀεεϊσπδίὶ 126. 
Ατιϊουα8. οὐ β8ὺ8 79. 
-- μῖὸ ἀεξιιοῃδίγδίνο 7, ἢ. 867. 
Ατίτϊου! μϑες θη οὶ ἀδεὶρῃδη- 

(ε8 88. 
Αβγπδγίοξϊοα ΜΙ. ὃ, 32 πᾳ. 

ΓΘΕΡΟΙ ΒΟ ἢ». 

΄ 
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δ ΝΠ Ἐπ πΝ 

Αβυπδοίοη 8503, 1102, 1551. 
Αἰγεῖ το 1017, 1501... 
Αἰγιἄαταπι σΟπ πε ἷἶβ τρία 8. 
Α(ἰγδοίϊο ρϑεί!οῖρη: 1098. 
--- Ξυυείαμεϊν!: 948. 
Ααοίΐο ἸεῈχ βίγτορμ᾽ιαβ. Μ. ἃ. 94, 
Αὐρπιεμίαπι δυϊθοΐαη 170, Φ09,. 

ΠΧ: 
Ἄνοβ ἀδουαπιὶ ἱπαυϊ πὶ 57. 

ΒΑΓΡΑΓΟΓῸΠΙ ΟΡ 65 851. 
Βαβὶβ δῃίθ αἱροά. ἔγοςὶ. ΜΙ, δ. 8. 
- δηζβραβί. ἢ. 1351: 
-- ἔν ΔΏδΟΓ, δῖα ἀϊροά. {το ο}!. 

ἢ ολλτ, ἐς 
--- ΌΣΕΣ 6. 8π8οῖ. ΜΙ, ὃ, 51. 

Βοβίϊδθ βϑοηβϑὰβ [07]. 

Οδηε8 [ονὶβ 196. 
(απίαβ. ρα ε!αταη 99], 
(ακβαηάιαθ ΠΟΡ 65 978. 

Οοῖνα βαοΐα οὐοΐϑα 197. 
ΟΠοτεοαΐαταῆι ἨΠΊΘΕΕΚ 

1969 54ᾳᾳ. ᾿ 
.--- οτἂο ἐμ ἀϊσοιᾶο 9498. 

σπου δηλ) 5 τπηϑάϊας ἐπέθι Τοηΐ- 
(05 οἱ Ρμοιθοναΐί. ΔΙ. ὃ. 96. 

σμοῖὰκ. οἱ ΟἹΥν ἐδ επι με βέγα 570. 

ΟἸγοβιιοϊοσὶ 1116. 

δάδι,. 559) Ομ ἰδία ρδί 6 8 

570. 
Οἰμὶβ 6 θ61}10 γορονίαίαβ 405. 
ΟἸδαβυϊα ᾿ς 135. Δ. 8. 99. 
σοεϊυμι ἔεοαπῆἤδηϑ 88. 
ΟοΙ] δοίῖνα οὐαὶ ρὲ αν 170. 
Οοπι ρα δίἑν 8 ἴῃ πρὸς 561, ΘΟΠἢ]. 

δ 

581. 
Οουϊαποξίνα8 ἀοΙ ον αένα5 191. 
Ἵ1Υ τ 586, τὰ 

Οοηπβίταςρίίο δᾶ βοηβὰπε 705. 
Οούνὰβ ἰρτουυθ 1393... 
Οοννρ δαὶ ογαίίο π. 1968. 
--- βοιεηιία 1995. πω 
Πδοίν!οα Ι6χ οοπιρομβεμάϊ, 

8018 δ]. δ, δ6. "Ὦ, 
αιῖνυ5 ἀδδέρδη8 οἰθοίυθηι 7986. 

γάθ. 
- -.-. Ἐποίΐοιοηι δσοοδομπέρηι 901 
--- τπηβίγαιπ οί, 499, 
--- τε ρτὸ ἀαί. ρ618. δ51. 
Ὀεοογαῖ οοἰ ἀϊία 5 248, ' 



Βδούαὶ σορποιηΐπα 147, 
-- πόποῦ ΒοοΙοσο χἰμπαία5. 744, 

1561. 
ὉΪϊὶ τονὶ βυλίοοί 1650, 
ὈΙροᾶία ἀδοίν θα Μ. ᾧ, 8, 
-- ἰδη}. Μ. ἃ, 8, 
-- --- οὐπὶ οτοίΐοο ΔΙ, 
-- -- -- ἀϊιωείτο 

8. 55. 
“τρ’ΠιἀὍΔΨὁΨΕΡΓΕΡΡ . ν᾽ 

τοοι, Μ, 

δ, 56. 
ΔΙ. 

ἀοο]ιπιὶο Μ. 
-- -- -- εὑροάϊα ίτοο}, 

δ. 55. 
᾿-- ττορμαῖοα ο, 

π. 650. 
.-- --- τὸ Ἰοπΐοο ἢ. 698, 
Ὠϊνῖπα τοῦτ δ δι ἢ Ρὰ- 

Βεγμδίϊο 845. 

Ὀᾶαδὶ ς, 8Π80Γ. 

929. 
Τ)οοἰιηιῖα 9 

Μ. ὃ. 38. 
Ὠοπ5 Ιου θπη5 57. 
ἘΠιρ]Παβἰ5 983, 8508. 
Ἐμίσυτοδθ ΡΣ] ΟΒΟρ ΔΘ. ψεβίϊ ρα 

845. 
Ἐρἰπείογατα σαπια]αίίο 149, 549. 

 ἘΧοϊαπιαίΐο τ. 1020, ΜΙ. ᾧ, 82, 
383, 84. 

Ἑδοδβ πῃ ρΡοπιρὶβ 93. 
Εἰπὶβ νουβὰβ π. 1098. 
ἘΠεία5 ργδβ βδιᾶϊο 945, 
ΕἸυτιΐηδ βίσπα ίεγγδθ 1080." 
ἘΠαηΐπατη ποπιΐπα 469, 
ἙἘσοοεὶ Ββαποίϊα5 1508. 
Ἐσοοιιβ 980. 
Ἑυτὶδα 59, 494. 
-- οορπαίδο βοεϊουϊθυβ 1111. 
-- κβοῖΪο δβϑηρυΐπα εχοϊίαπίυσ 

᾿ “11138Ὰ 
Ἑπυτγίδτγαπι βοοϊοίαβ 6809, 

ἙυτοΥ ἀϊνίηυ 1074. 
 Θ 8]1ὺ5 ναῃϊίαί 5 ἰμμᾶρο 1587. 
Θαυάῖο ἱπάυ!επᾶαπι 509. 
εῖ 1264. 

: εἰν 8 ἰηδοϊάνι 

τὶ ρἰηΐβ 1087, 1827. 
Ῥδξβίν 981. 

- τερίομὶϑ 980. ἣν 2 
ΟἸγΣοοποογαπι δὰ Μ, δ. 4, 6, 
᾽ ̓ υτκορίε 278. 
Βειϊοϊιονία τι. 1266, 1455. 
᾿ ΟΗδγου!ε5 θ6ά. 
ΟΠ εῖοεβ 474, 

ἰδηγυΐοῖϑ 

.-- νὶ9. 165. 
ΒοοδιϊΣ Ρϑμυϊέ, φγοάαοία ἢ, 

ῬΓΘΘΙ 518 

Βὶπθ διίϊς. 

ᾷ, δ6. ἑ 

β 

--.-----  ὔ-ὲὉι..-.--.----- 

Πόσοι βορυϊογτα 417. 
Ηϊαίυ8 ἰΐ πμπδρδοδίϊοὶ 5338], 

720. 
Ηομποῖ οἱ νἱπάϊεία 480, 

Ηυπδ8 Βοη ΒΝ 107]. 

Ιδθϊεα ἀοομΐο μτδθπι κα ΜΝ, 
ἢ. 88. 

-- ΙΧ σΟπΠΙροΟΠΘπμαὶ ψΟΥβ8. ΝΙ, 
ᾧ, δά, 55. 

Γαι οἱ 8Βο]θηξ ρῥγδοϊυδοτο ΜΒ], 
ὃ. 56. 

Ππυϊμαὐϊο ΙΘΧ βίγομιιαθ ΔΙ. , 
12 οα.. 198, 

Ιπροῦΐαϊν ἀροταὰπὶ νὶ οομπᾶϊίαμα 
165. 

Γπιρογῖ, οαπὶ ἄν 1817. 
ποἰαβῖο 6 Χ βίγομιδο Μ, Κ, 11], 
Πδηΐνὶ ρμϑδί. βδίθ αγίϊου!ο 

561. ἷ 

1η, βυθδίαπίι να ἀϊοίυβ βίηθ 81- 
(ἰς. 168. 

Ιοῃΐβιηΐ ἢν. 105, 665, 1494, 
Γρ σοι πυμίϊαθ Ββἰηιυ!δίαθ 

1440, 
Ιυρὶίογ ἔμ τοῦ απὶ πδίυνα ΘΟ. 
--- οπιμίππι νἱοίον 147. 
- ρἴυνία5. 1818. 
-- νἱπᾶεχ 56. 
--- ξένιος ΟΊ. 

- σωτήρ 929. 
Γαδ ατδηάαπι ἀδούαπμι ἢ. 191. 
Ιδοτίπιᾶα 69. 70. 
-- 5Βο11π8 ΒΟπιΐηἶβΒ δαπέ 1071. 
Πᾶσοαπᾶ ἢ. 2385, 991, 1078, 1094, 
1, απηθηίδίϊ οπ65 996. 
εχ κ5ίγοριιϑγαπι εἰυξάθπι οδΥ- 

Ταϊηἶβ σΟμΠ}πηἷβ ΔΙ. ὃ, 4, 11, 
18, 98. 98, 31, 41. 44. 45, 
Γέθ Πη 65 πηοῦ 5 Οὐ]αίδοε 1517. 
Ιοσδοοᾶ, δὲ ἰτοοϊιαίοὶ ᾧ. 14, 18, 

δ. Πορδαοθᾶᾷ. ς. Ῥμογεογδίεο ΜΙ. 
58. 

Γὰχ 6 {φποῦγῖ5 940, 
Μίατα ρῖοὸ δᾳιᾶ 1329, 
- ἀοτπιῖθηβ 594. 
ΔΙαβου]. ΡΥῸ ἔθ. 590, 
Δίδβου. γαϊδίυπι δὰ πουί!, 

911. 
-- βοῆβα ὑπίνευβο 502, 
Μεαΐϊὰβ οἵὰο ἴῃ νεγβίθας οομχέ 

ΡΟ (ἰβ Δί. 8, 55. 
ΜομδΙδὰ5 567. 632. 
Μευβασα ρεϊποῖρα!α ΜΙ, 8. 8, 

12. 5844. 
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ΔΙοΥοΣ ας. 470, 

ΘΟ} ἔα] ιεῃ μη {{6η165 4929, 
ΟἸοΣ 5. οδμίι5 1366. 

1 αὐ 155. 

| 
δεθβοβίγομριϊοα δὲ, ἃ, 89, 4|. ) 
δέοβδῖβ 968, | 
Νοῦν αθ ἰτα 607. 
Μ|Ίχίαθ οοππίτυοίίομο5 ΦΟά, 
Μοηοια. ἀμδραοβί. ἰποὶμὶί “1 

110: 
ΜΟΥΒ ΠΟ {δ γα 5 497, 
-- ορμίαία 508. 
Μιοναοναπι Ἰοποῦαβ 1517, 1458. 
ΜΠ] ΓΒ ἰαἀϊοίΐα) 8235, 444, 
δθς 3577: 

Νορδίο τοροίἰα 1550. 
Νοπιῖηδί, 80 801. 147, 911, 

1536. 
Νιυιιογογαιθ. πδίυτα ΜΔ. ὃ. 6, 

17. 
ΝΟΠΙΘΡΙΒ σύθδοθη5 ΜΙ. 8, 10. | 

Ουΐίαί. δου, 1. 

Ομίαί. ἀυρ!εχ ἱμίονεεεοηία εἰς 
973. 

Οὐδο]α λα ξία 1058. 
Οταιίο ἱπίοσνυ μία α, ὅὃ60, 
Ονάο τουρογν. οἰκου μη 5. δ! 

νϑυβῖθ απ π᾿. 1199, 
ΟὐΥοβίϊβ δείαῳ 1029, 
Οὐρίιοας 1545. 
ΟΥνῖβ δυο Αἰτοὶ 1501. 
Ῥδῃ 66. 
Ῥαγνὶβ 61. 
Ῥανοομπίαοὶ ἄαο πα, 946, 
Ῥδνοοιηΐδοιθ οὐσίας ΟΠ 61) 

] 

Ι 

' 

ΠΟ} 
(6 ὩΣ Π8 8 67. 

-- [πη οΓροϊαίίοπα οχδοίαβ ἢ. 331], 
724, 788, 1256, 1410, 1412, 

“- υνορὶδοα5. Δ, 8. 80. 
Ῥανίτοὶρ. δἰίθυια αὶ ἃ} αἰίοσο ρ6ι- 

ἀθὴ5 161, 339, 554, ε. 165. 
-- Ριὸ ἴηβη, .541, 965, 1980 
-- -- νοι}. ἴω, 169, 964, 3880, 

515: Δ ΡΊ ΔΩ 
Ῥεϊον!άδο. “1016. 1047... 1118 | 

1485, 1501, 1518; 1592. 1580." 
Ῥούβοια 8566. οἱ Τρε ἰῳ δ] (ογπ8- 

ἴαθ η. 8ὃ58, [5894. 
Ῥιοτοοναίεονμπι αδύδ, Μ, ὃ. 4,1} 

67. 18, 23. 87, 
ῬΙευῖα διδονάς ὑμ ταροι 819. 
ῬΙδο ας η. 880, 
Ρ᾽ 56 οηο.. 1485, 
ῬΙΪρεΠιοιΐάας 1485, 1518, 
ΡΙαΡΆ], γῸ βίμβ, 1186, 1541, 
1584, 

Ι Βεορὸβ ἀἄδθουύμπι βαρειούππι οἱ ἱπα 

Ι Περίηδο δαοίου 88 988. 
᾿Βόσαῖ Τρ 5805 71. 

ι βόηαπι οοηδ το 880), 

ὃ. 
᾿ Ἔν πᾶ] 9}, 

-- βἰπϑαϊαν! ἀρροβίίυβ 196. 
Ρεαθουμος 4783 
δα ἀπ ἢ δὶ. 

Ρνεαθη βίο Φ60, 
Ρυδομοβίιῖο ἴὰ 

1192. 1978; 
Ριαθβθ5. Ρ.Ὸ ἔαΐ., 192], 
θυ ϊαμνΐ ἡ ογ65 θάΣ θυ 868, 
ΡγΟΒ 5588. ΙῈΧ βίγομιδε Μ. 8, 

ἈΕῚ ἢ 
Ριοίαϑὶϑ 

518. 
Ργονεινία 58, 86, 865, 549, 
Ραγΐραγθδθ νοβίο 855, 

δ, 20, 

πὸ {τοί τὶ ἃς 

ἄυρ]Ὲχ βδ'πθ ϑμοῦοβι 

ἔεγονύ αι. σοριδί 88, 
-- Τονὶ οδυνὶ 686. 
Βορία ἀϊρηϊίαβ 985, 1977. 
-- μοΐίεβία5 777. 

841. 
ΒοΙρῖο ἀϊοίολυπι 689, ᾿ 
Πδι σα ηι ΟΥ̓ μ68 1584, 
Βοβροηβίο ΒυΠδυαῦαιι ΜῈ, 8. 58, 
είς ἔμ 5ο δχραρσηδίίοι 5 338. 
ΒΡ τ α5. μευ Ἰηοἰραῖα. Δ, ὃ, 9. 
Ἀιϊιμ ον δ μοΐομτία 870, ; 
δασ ποῖ. Αραμ πῃ ἢ ἷθ. 980, 
ϑαμρα δ {γριά ρμιᾶθ (θυ ΌγΘς 

1047. ᾿ 
σαί} {65 1977. 
δοδιδπάον 469, : 
δοᾶοθ5 ἀδθούαα ΒΟ 5 165, 
-- γΓορῖα ΟΝ 477. 

5665 γ6ϑ 1 ὁαδίοδεβ 2839, 
ΝΘΠΟΧ ἰαναπὶβ Β49, 

501 παίνἰθη8 591, 
Βορ]ιοο 165 (Οοἀ, 00]. 702) 76. 
ρον άθυ5 ΡΥΪΠιῈ3 ἀδοιγ οὶ Ῥεὴ 

Ἀ1,. δι ϑηρθῦι Σ 
βρόυ ἀταξία Μ- ὃ. 8, 10, 
ΕΥΤΥ ΤΉ} αὐόρηλιν Μ.. 

48, 58. 
-- οχίία8. ἢ, ΠΥ ὶ 
-- Ιορο5. Δί. δε 566... ..3.ὦ 

18, 23, 98, 41, 44, ΓΝ 
- μᾶγίοβ δ. : 
Βιρορ]ἤοαγαπι ΠΝ Ομ ἢ, ἢ 

8. 

εφι 

δι δοία αι. ποναπι ὨΏ]10 ποπλθὦ 
ἀορίσ αι. ὦ, 1151. 

δα δ να οἰμβάθη ποίϊοηϊ 
ἰαποία δ ι6 οὐρα 8, 



Β Ὁ ΒΒ ΟΝ, 

Βυρου]αίν, πῃ --α τὸς σ6, ΘΟΠΙ ΠῚ. 
581. 

ΒΥ Πα γα πὶ γεβρομηϑῖὶο ΔΙ, , 57. 
ΝΥ ΟΡ] Ομ οϑἷ5. ΝΜ. ἃ, 87, 
δ γβίθιιδία πη ἰορὸ 5 ΔΜ. ᾧ, 55. 
Τα γυΐὰ 5. 401, 
Τοηιροείΐνο Ἰοᾳφυδηάαηι 506, 
Τονμὰ 5 ππολ 8 ΟΊ, 
Τεῖτα οἱ 801 466, 
- --- αἷϊ μα 749, 
--- ἱηνοσδία 996. 
Τοείτδμηιθίου ἀδοίυ], 

δ, 9, 80, 56. 
τειγαπιθίον ἴδηι}. οἵ ἔτος, Μ. 

ἄυρῖοχ Μ. 

ᾧ. 
τεϊταροδία ἴδ. οὑπὶ ἄοοϊη. 

Μ. ὃ. 56. 
“- ἰτοοῖ. 6, Ῥαβὶ οἕ δηδοῦ, ἢ. 

165. 
Τηγεβίϊβ τὸ 1501, 1599. 
Τυϊηιοίεσ ἀδοίγ]. ἄσρὶ. Μ.- 8. 10. 
--- ἰάῦ. Μ. ὃ. δά. 
-- -- ΑἰΙεχδμάχίπυβ πῃ. 545, 

1098, 1529. 

Φ. 

᾿ΕΝ 
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Τυϊροάϊα ἴδηι". ὁ. ἄοείν, ΝΜ. ἢ, 
56. 

-- -- ἀύν]. η". 1098, 1177, Μ. 
δ, 37. 
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πῃ πηβοῖπὶ ουαρὸ ἰδέ δυβοϊ ἴοποπ. ππὰ ἴῃ ἅ1}0π 
ΒΟ απο ο. 15 ο] με σὰ πάθ οὰ : 

ΔΟΘΟΒ.] Δραπιθιηο δ, ἢγ, ΚΙασθοη, 8, πηι]. 
ἃ 1 (Π]γ, Θ᾽ στ, 

Ευεὶρ 415 'Γιαροθάϊαο, Βοοθηβιδ δὲ σΟΙ ΘΠ αυ 8 11-- 
βίγυχ Αὑρ. 40}, Κα, ΡΠυΡΚ. Υοἱὶ, 1. βοοὶῖ, 1 --- 4, 
στ, 8. 1 (μἱν,. 230. στ, 

Οταξοη!Παη, ον θαησθη σαπὶ 6 ογβαίσζοη ἂπ85 (οη 
Βου σοΠ θη ᾿ἢἢ5 ΠοΡν Ἰβοῖθ, πὴ ΗΠηνν οἰδαησθη δὲ ἀϊα 
ΟΥαπηηας ! Κοὴ γ0 (656 185 πη Εὐγναϊ ἃ. ρου, 8. 12 οσ, 

Ηοιποῦὶ {Π|ὰ5 οάἀ. Εν, ϑριίζῃεσ. Υο]. 1. δβϑοὶ, 1, 8, πηο]. 
20 οτγ, 

ΜΗ]εημοὶ, 2. Η,, Ῥγοίοδβου. ἂπὶ ΟὙΠΊΠΔβΙΠπῚ Ζὶὶ ΘοίΠα; 
Νϑαθ ἔγαηχοβιβοῃθ ΟΠνθβδιουπαΐ 6 Γὰγ Οὐ ηαβίθη τπιηὰ 
δάογα Βόμπονα [μον -- ΔὨβίαι θη, συ, 8, 1 1Π}», 

ΡΙαϊοη 8 Μεπεχϑηστη. [υγβίάοιι, Ηνυρρίαβ αἰγαπηαιθ 10-- 
μοὶ εα, Ὦγ, Ο. 8ι.α}}]} άαμη, 8, πιὰ}. ἃ 1 ἰμ]ν, Ὁ σι. 

Βοβὲὶ, ἢν. Κ, Οὔγ, Ἐγ., Οιιθο  βο -- δα ϑομο5 Θομ- 
νΟγ ον 0} τ ἀαγοπρᾶηρσίροῦ Βοζοιοππησ (δι Οὑαη- 
πϊ φυν οι Ἰ μα ογ ϑυ] θη, ϑ8ίθ ἀυγοίαιιθ νεγηηθηγία 
τη νουϑπάογις Αυῇ, 2 “ΓΙΠ]6. στ, 8, ὦ ἰμ|γ, 12 συ, 

-- ἘΕἸοπηθηϊαγνγογί θυ. (6 σι θο ἰβομθη ϑργδοῇο, 
Βααρ βϑομ! ἢ σὰ Βεμ ἦθ5 Αὐδυν θη σ᾽ θυ θἢ5 τη 
σιν Βοίοτάεγαησ, δἰηθ5 [βἱοῃὶ ἔαββ] θη ἴ6 θυ] 1. Κ 5 

τς ἀν ρβυιθοβίδομοη ΥΥ̓ ον ξαμ Πθἢ ἴῃ εἰν πιο! ορ ἰβοίποι ΕΟΪσο, 
Ε ᾿ι. 8. 1 {{|ν, 8. στ. 

Πο]4, Ὦγ, Ε., ὙΠΘογΙα 465 τπθηβο] ἤθη ΕΥκοηηί-- 
᾿Ιββυ θυ πιῦσθηβ, σι, 8, 2 (ἢ]ν, 8, συ, 

ΟΒομηνάϊ, (. Α,; Ηαπάραοι ἄοι πη] ΘΖ βοὴ -- πη 
ος Βαγροκγδαπίογ, ΒΙδιῖον αηὰ ΒΙ θη οἰο. ρου, 8. 18 τ 

 Βιγαιϑβθὴθ Βεἰδθ ἄγοι 1ταἰ θα ἀμ Ογιθοθῃ]αη ἃ, ρου, 8, 
δ ψ- 1 (μ]ν, 192. συν 
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ὕηρον, ἢν. ΕΔ, 5., Νξβαθ ϑαῃηηϊαησ νορ ΑἸ Παη]αησοη 
ρον. ἀἷδ ψΙομ ρρίθῃ Οδσοηοιάπα6 ἀδὲ ΑΕΒ ες. 
σι 8, 1 {{ν, 20. συ, 

.--- Πὰς9 Ρεδηι θη σοβομα[ἐ 465 ΚύηΙρΙ, ϑϑεμαμα πη ρ8.- Ιῃ- 
διϊται68 ἴα Βοιήϊα, δεῖς 8,...: 8 σιν 

οι οιαηη, ἢν, Ἐν 85,, Ῥγοβθϑβϑου ἴῃ “οϊπμα, ἀδθαίβοἢ -- 

Ἰαϊοι ἰϑοθθ5 Βαμπάνονγιοσαοι [ἀξ ϑοθμ! θη, 2 Βάο. 

σὺν 8. Τς ὦ ἢν, 

ὡν» 
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